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ABSTRAK 
 

 

Nama: Murniningsih NIM: S200110077 Pemerolehan Bahasa Anak Usia 5-6 
tahun di TK Pertiwi Muntilan Kabupaten Magelang 
Penelitian ini berusaha memecahkan masalah; bagaimana pemerolehan bahasa 
bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis anak usia 5-6 tahun? Tujuan diadakan 
penelitian adalah mendeskripsikan pemerolehan bahasa bidang fonologi, 
morfologi, dan sintaksis anak usia 5-6 tahun.Penelitian survey dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif adalah memotret pemerolehan bahasa anak usia 5-6 tahun 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa tersebut. Penelitian 
dengan pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 
deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena 
yang diamati, dengan penggunaan logika ilmiah.Masalah terpecahkan dengan 
teori kebahasaan. Berdasarkan data dan pembahasan, penelitian dapat disimpulkan 
bahwa (1) pemerolehan bahasa bidang fonologi anak usia 5-6 tahun mampu 
memfungsikan delapan titik artikulasi dengan baik untuk memproduksi konsonan-
konsonan dalam bahasa Indonesia. Anak didik telah mampu memproduksi vokal 
a, i, u, e, o dengan jelas.(2) Bidang morfologi, anak memiliki kemampuan 
menggunakan berbagai bentuk kata seperti: bentuk kata asal, bentuk kata 
berimbuhan, bentuk kata ulang. untuk berkomunikasi atau bercerita dengan 
teman-teman sebayanya. Adapun untuk bentuk kata majemuk sedikit ditemukan 
pada kosa kata yang digunakan anak ketika bercerita kepada teman-temannya.(3) 
Bidang sintaksis, anak telah mampu menyusun kalimat dengan pola tertentu yang 
lazim digunakan penutur berbahasa Indonesia secara umum, misalnya pola urutan 
fungsi SP, SPO, dan SPOK. Anak telah memiliki kemampuan bertutur dengan 
pola urutan bentuk frase, FN + FV, FN + FAd, FN + FA, dan FN + FNum.Potensi 
kebahasaan masing-masing anak yang menjadi informan dapat diidentifikasikan 
bahwa Jika dibuat peringkat berdasarkan kompetensi yang dicapai masing-masing 
informan, peringkat pertama informan 1, peringkat kedua informan 2 dan 3, 
peringkat ketiga informan 6, dan peringkat keempat informan 4 dan 5. 
 
Kata kunci: pemerolehan, bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, anak usia 5-6 
tahun 
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ABSTRACT 
 
 

Name: Murniningsih NIM: S200110077 Title of Recearch Acquirement of 
Language Child Age 5-6 year in TK Pertiwi Muntilan Kabupaten Magelang.This 
research try to solve problem; first how acquirement of age child fonologi area 
Ianguage 5-6 is? Second, how acquirement of age child morphology area 
Ianguage 5-6 year? Third, how acquirement of age child syntax area language 5-6 
year? Target performed by research ismendeskripsikan acquirement of fonoli area 
Ianguage, morphology, and age child syntax 5-6 year. 

Research of Survey with descriptive approach qualitative is to make a 
picture acquirement of age child Ianguage 5-6 year and also factor-faktor which is 
mempengaruhin acquirement of the Ianguage. Research with approach qualitative 
emphasize its analysis at inductive and deductive recapitulating process and also 
analyse to antarfenomena relation/link dynamics perceived, with usage of erudite 
logic. 

Problem solved with Ianguage theory. Pursuant to solution and data, 
research can be concluded that ( 1) acquirement of age child fonologi area 
Ianguage 5-6 year can functioned eight articulatory dot better to produce 
consonant in Indonesian. Protege have been able to produce a vocal, i, u, e, o 
clearly. ( 2) Area morphology, child have ability use various morphology like: 
jetty morphology, berafiks morphology, morphology repeat. to communicate or 
tell a story with friend coeval. As for for the morphology of majemuk not yet been 
found used vocabulary is child when telling a story to its friends.( 3) Area syntax, 
child have been able to compile sentence. 
 
Keyword: acquirement, Ianguage, fonologi, morphology, syntax, age child 5-6 

year. 
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A. PENDAHULUAN 

Pemerolehan bahasa atau akuisisi adalah proses yang berlangsung di 

dalam otak seorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya 

atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasabiasanya dibedakan dari 

pembelajaran bahasa (language learning).Jadi, pemerolehan bahasa 

berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa 

berkenaan dengan bahasa kedua.Namun banyak juga yang menggunakan 

istilah pemerolehan bahasa untuk bahasa kedua (Chaer, 2005: 167). 

Pemerolehan bahasa setiap anak memiliki suatu ciri yang khas yaitu sesuai 

dengan perkembangannya.Dilihat dari aspek-aspek perkembangannya, setiap 

anak memiliki ragam yangberbeda-beda antara satu dengan yang lain.Ada dua 

proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak sedang memperoleh bahasa 

pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performansi.  

Pemerolehan bahasa pertama sangat erat hubungannya dengan 

perkembangan perkembangan kognitif yakni pertama, jika anak dapat 

menghasilkan ucapan-ucapan yang mendasar pada tata bahasa yang 

rapi.Persyaratan-persyaratan kognitif terhadap pengusaan bahasa lebih 

banyak dituntut pada pemerolehan bahasa kedua dari pada dalam dalam 

pemerolehan bahasa pertama. 

Sejalan dengan teori Chomsky (dalam Chear, 2003: 168) kompetensi 

itu mencakup tiga buah komponen tata bahasa, yaitu komponen sintaksis, 

komponen semantik, dan komponen fonologi.Pemerolehan bahasa ini lazim 

juga dibagi menjadi pemerolehan sintaksis dan pemerolehan 
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semantik.Pemerolehan semantik adalah pemerolehan leksikon atau 

kosakata.Ketiga komponen tata bahasa ini tidaklah diperoleh secara sendiri-

sendiri, melainkan diperoleh secara bersamaan. 

Anak yang berusia 5-6 tahun telah memperoleh bahasa yang banyak 

sekali.Mereka telah memperoleh komponen semantik, komponen sintaksis, 

komponen leksikon, dan komponen fonologi. Anak usia 5-6 tahun telah 

melalui dua proses, yaitu proses kompetensi dan proses performansi.  

Berkenaan dengan hal tersebut, pembekalan berbahasa di pendidikan 

taman kanak-kanak menjadi penting. Oleh karenanya perlu dirancang dan 

dipersiapkan sebaik-baiknya, mengenai materi dan cara penyampaian materi 

sehingga tidak salah konsep dalam pembelajarannya. Kesalahan konsep 

dalam penanaman dasar berbahasa tentu akan berakibat tidak baik pada 

pembelajaran selanjutnya. 

Untuk dapat mempersiapkan materi ajar dengan tepat dan 

mempersiapkan teknik belajar dengan baik, tentu guru harus memahami 

tingkat perkembangan anak serta kondis fisik dan kondisi psikis anak.Salah 

satu pengetahuan yang harus dikuasai guru untuk mempersiapkan kondisi 

tersebut adalah mengetahui tingkat penguasaan anak tentang bunyi-bunyi 

bahasa. Oleh karena hal tersebut, penelitian tentang bidang fonologi usia anak 

5 – 6 tahun di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Muntilan dilakukan. 

Masalah yang teridentifikasi sangat luas, tentu sangat berat untuk dapat 

dipecahkan secara bersamaan.Terlalu luas masalah yang dipecahkan 

pembahasannya tak dapat focus dan mendalam. Oleh karana hal tersebut 
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masalah dalam penelitian ini dibatasi tentang pemerolehan bidang fonologi 

bahasa anak usia 5-6 tahun, potensi kebahasaan masing-masing anak yang 

menjadi informan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa 

anak usia 5-6 tahun. 

Masalah penelitian dirumuskan dalam tiga pokok gagasan, yaitu 

bagaimana pemerolehan bahasa bidang fonologi  anak usia 5-6 tahun, 

bagaimana pemerolehan bahasa bidang morfologi anak usia 5-6 tahun, dan 

bagaimana pemerolehan bahasa bidang sintaksis anak usia 5-6 tahun. 

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan pemerolehan bahasa bidang 

fonologi anak usia 5-6 tahun, mendeskripsikan pemerolehan bahasa bidang 

morfologi anak usia 5-6 tahun, dan mendeskripsikan pemerolehan bahasa 

bidang sintaksis anak usia 5-6 tahun. 

Manfaat dari hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu 

sumbangan kecil yang dapat dijadikan rujukan ilmiah dalam rangka upaya 

penambah pengetahuan  dalam  pemerolehan bahasa.Penelitian pemerolehan 

bahasa anak usia 5-6 tahun ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

dengan penelitian-penelitian lain yang telah ada sebelumnya.Penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk memotivasi 

ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif.Penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan oleh pengajar khususnya guru Bahasa Indonesia di berbagai 

sekolah untuk menerapkan pemerolehan bahasa dalam pembelajaran. 

 

B. KAJIAN TEORI 
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Dalam tinjauan pustaka ditunjukkan penelitian-penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eci Gunadi Putu dengan 

judul “Pemerolehan Bahasa Anak Play Group di Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Sumber Jaya Palembang” (2010).Penelitian yang dilakukan oleh 

Ermi Risanti dengan judul “Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 24 hingga 

36 bulan (takup telegrafis) di Puguh, Kec. Boja, Kab. Kendal 

(2009).Penelitian yang dilakukan oleh Nengak Arwana dengan judul “Bahasa 

Budi Usia Anak-anak Kajian Metabahasa Semantik Alami”(2010). Verhagen 

(2009) melakukan penelitian dengan judul ”Spelling and Word Recognition in 

Grades 1 and 2: Relations Top Honological Awareness and Naming Speed in 

Dutch Children.”Penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilaksanakan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ecman, et. all., (2003) 

dengan judul “Some Principles of Second Language Phonology.” 

Pengertian pemerolehan bahasa dikemukakan oleh para ahli.Menurut 

Dardjowidjojo (2005:7) bahwa pemerolehan bahasa ialah bagaimana anak 

memperoleh bahasa mereka.Menurut chaer (2003:167) bahwa bahwa 

pemerolehan bahasa (language acquisition) acap kali disamakan dengan 

pembelajaran bahasa (language learning). 

Menurut Kiparsky, dikutip Tarigan (2001:243) pemerolehan bahasa 

merupakan suatu proses  yang dipergunakan oleh anak-anak untuk 

menyesuaikan serangkaian hipotesis yang makin bertambah rumit, ataupun 

teori-teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali 
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terjadi, dengan ucapan-ucapan orang tuanya sampai dia memilih, berdasarkan 

suatu ukuran atau dari bahasa tersebut.  Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang dalam hal ini anak-anak belajar 

dan kemudian mendapatkan kelancaran dalam berbahasa. Kelancaran 

berbahasa yang dimaksud adalah bahasa ibunya atau bahasa pertama sekali 

yang didengarnya. 

Schutz (2006:12) mengutip Krashen yang mendefenisikan 

pemerolehan bahasa sebagai "the product of a subconscious process very 

similar to the process children undergo when they acquire their first 

language. Dengan kata lain pemerolehan bahasa adalah proses bagaimana 

seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya 

memperoleh bahasa pertama.  Pemerolehan bahasa pada anak usia dua sampai 

tiga tahun terjadi secara alamiah.Schutz menambahkan hasil dari 

pemerolehan bahasa yakni kompetensi yang diperoleh juga bersifat alamiah. 

Menurut Sigel dan Cocking (2000:5) pemerolehan bahasa merupakan 

proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian 

hipotesis dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah tata bahasa 

yang paling baik dan sederhana dari bahasa yang bersangkutan. 

Berbeda dengan belajar bahasa yang berlangsung secara formal dan 

artifisial serta merujuk pada tuntutan pembelajaran (Schutz, 2006:12), dan 

pemerolehan bahasa dibedakan menjadi pemerolehan bahasa pertama dan 

pemerolehan bahasa kedua.Pemerolehan bahasa pertama terjadi jika anak 

belum pernah belajar bahasa apapun, lalu memperoleh bahasa.Pemerolehan 
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ini dapat satu bahasa atau monolingual FLA (First Language Acquisition), 

dapat juga dua bahasa secara bersamaan atau berurutan (bilingual 

FLA).Bahkan dapat lebih dari dua bahasa (multilingual FLA). 

Chomsky dalam Schutz (2006:1) tampaknya setuju dengan hakikat 

dasar masalah bahasa. Dalam analisis tentang pemerolehan bahasa, ia 

berpendapat bahwa misteri perbuatan belajar berasal dari dua fakta utama 

tentang penggunaan bahasa. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut pemerolehan bahasa 

(language  acquisition), yakni, proses penguasaan bahasa yang dilakukan 

oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya atau bahkan 

penguasaan bahasa kedua. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan 

lingkungannya secara verbal disebut dengan pemerolehan bahasa anak. Pada 

masa pemerolehan bahasa, seseorang lebih mengarah pada fungsi komunikasi 

dari pada bentuk bahasanya.Pemerolehan bahasa dapat dikatakan mempunyai 

ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan, yang bergerak dari 

ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. 
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Sesuai teori yang diuraikan tersebut, kerangka pikir penelitian ini 

dapat dijelaskan seperti gambar, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1 : Kerangka Pikir Penelitian 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif 

deskriptif  yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu 

keadaan sejalas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. (Ronny 

Kountur, 2003: 205).  

Mukminin (2008: 18) mengatakan bahwa penelitian dengan metode 

kualitatif deksriptif bertujuan untuk mendeskriptif suatu gejala atau peristiwa yang 

terjadi pada situasi sekarang. 

PEMEROLEHAN 
BAHASA 

KOGNITIK 

PETENSI PB 
ANAK USIA 5‐6 

TAHUN 

FAKTOR YANG 
MEMPENGARU

HINYA 

PB ANAK USIA 

5‐6 TAHUN 
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Subjek yang akan diteliti adalah siswa terdiri atas 3 perempuan dan 3 

anak laki-laki. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah pemerolehan bahasa 

anak usia 5-6 tahun, potensi pemerolehan bahasa, dan factor-faktor yang 

mempengaruhinya pada kanak-kanak TK Aisyiah Gunungpring  Muntilan Kab. 

Magelang. 

Metode dengan cara ini disebut dengan metode simak atau metode 

observasi (Kesuma, 2007: 43). Teknik dasar pada metode ini disebut dengan 

teknik sadap sedangkan teknik lanjutannya disebut dengan teknik simak libat 

cakap, teknik simak bebas libat cakap, dan teknik rekam dan teknik catat. 

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan 

sekelompok subjek yang didasarkan atas cirri-ciri atau sifat-sifat yang sudah 

diketahui sebelumnya. Penelitian ini menggunakan Purposiva sample didasarkan 

atas informasi yang mendahului tentang keadaan populasi. Informasi yang sudah 

mantap dan tak diragukan lagi. 

Presedur penelitian menurut Nana Sudjana dan Ihalim (2010: 200), ada 

beberapa langkah prosedur penelitian. Dalam penelitian inimengacu prosedur 

penelitian tersebut, yakni sebagai berikut: 1) Penentuan tema dan masalah 

penelitian: kegiatan dalam tahap ini adalah penelitian awal dengan melakukan 

survey lapangan. Fokus yang diamati adalah kanak-kanak dengan segala 

aktivitasnyaberinteraksi antarpeserta didik dan lingkungan sekitar.Hasil survey 

tersebut dijadikan dasar untuk penentuan tema dan masalah penelitian. 2) Terjun 

ke lapangan melakukan penelitian: kegiatan yang dilakukan dalam penelitian 

adalah mengamati, mewawancarai, mencatat, dan merekam berbagai aktivitas 
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berbahasa kanak-kanak di TK Pertiwi Muntilan kabupaten Magelang. 3) 

Merumuskan fokus penelitian secara spesifik: dari data hasil penelitian awal, 

langkah selanjutnya adalah memfokuskan penelitian sesuai dengan masalah dan 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 4) Menarik data: setelah fokus penelitian 

ditentukan, kegiatan selanjutnya adalah penarikan data dengan menggunakan 

instrument penelitian yang telah disiapkan. 5) Mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan makna data: data yang telah terkumpul direduksi. Menurut 

Muhadjir (2000:45) bahwa reduksi data digunakan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini data 

yang telah diklasifikasikan difokuskan sesuai dengan pemerolehan bahasa, petensi 

kebahasaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Data penelitian ini adalah data kualitatif.Data Kualitatif yaitu data yang 

berupa kata, gambar, bukan angka-angka (Aminudin, 1990: 16).Data dalam 

penelitian ini berupa data lunak (soft data) yang berwujud kata. Adapun data 

dalam penelitian ini adalah data kata, kalimat dan paragraf dari anak usia 5-6 di 

TK Pertiwi   Muntilan Kab. Magelang.Sumber data merupakan bagian yang 

sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis 

sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman 

informasi yang diperoleh (Sutopo, 2006: 56). Sumber data penelitian ini ada  

yaitu: Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian yang diproses 

langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara (Siswantoro, 2004: 54). Sumber 

data primer merupakan sumber asli, sumber tangan pertama peneliti. Dari sumber 
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data primer ini akan menghasilkan data primer yaitu data yang langsung dan 

segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah kata, kalimat dan paragraf  anak usia 5-6 

di TK Pertiwi  Muntilan Kab. Magelang. 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan 

validitas data dalam penelitian kualitatif. Patton (dalam Sutopo, 2006: 92) 

menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi yaitu 1) triangulasi data 

(data triangulation), 2) triangulasi peneliti (investigator triangulation), 3) 

triangulasi metodologis (methodological triangulation) dan 4) triagulasi teoritis 

(theoretical triangulation). 

Data yang telah dicatat diseleksi, diedit, diklasifikasi, dan direduksi 

kemudian disusun sedemikian rupa sehingga akan mempermudah analisis. Data 

yang telah disusun, dianalisis dengan menginterpretasi teori-teori yang 

diuraikan.Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

teks, berarti interprestasi terhadap isi atau bentuk teks yang disusun secara 

sistemik dan sistematis (Margono, 2009:37).Oleh karena itu, langkah-langkah 

analisis data dalam penelitian ini dengan urutan, yaitu 1) menyiapkan data-data 

yang berwujud kata, frasa, klausa, kalamat, atau paragraph perolehan bahasa anak. 

2) mengutip data yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni: data pemerolehan 

bahasa, potensi kebahasaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan 

bahasa anak usia 5-6 tahun. 3) menafsirkan, membandingkan, membandingkan, 

dan mendeskripsikan data. 
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data dan pengamatan tersebut dapat dihasilkanpenjelasan 

tentang pemahaman anak usia prasekolah (5 – 6 tahun) terhadap pemerolehan 

bidang kebahasaan yang diujarkan oleh pengasuh maupun teman lain ketika 

sedang terjadi proses interaksi belajar di taman kanak-kanak tersebut.Data bidang 

kebahasaan difokuskan pada tiga hal, yaitu fonologi (bunyi bahasa), morfologi, 

dan sintaksis.Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

a. Fonologi 

Fonologi sebagai salah satu aspek dalam linguistik mempelajari fonem. 

Bunyi-bunyi yang diucapkan oleh 6 peserta didik di TK Pertiwi  Muntilan dilihat 

sebagai bagian dari pemerolehan bahasa.Secara umum fonem dapat didefinisikan  

dua bunyi yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang sama, yang 

berpengaruh untuk membedakan kata-kata yang berlainan. Misalnya [l] dan [r] 

adalah fonem-fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia karena membedakan 

arti misalnya ialah pasangan kata-kata lambatdan rambat, lagadan raga,dan 

sebagainya.  

b. Morfologi 

Bidang morfologi, data yang berusia 5-6 tahun yang diamati telah 

mampu mengucapkan berbagai bentuk kata dengan baik.Berbagai bentuk kata 

yang diucapkan, seperti: kata pangkal, kata berafiks (afiksasi), kata ulang 

(reduplikasi), kata ulang berkombinasi dengan afiks, dan kata majemuk 

(komposisi).Kata pangkal merupakan kata yang menjadi pangkal pembentukkan 
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kata berikutnya. Kata pangkal belum mengalami proses afiksasi, reduplikasi, 

maupun komposisi.Berdasarkan uraian data tersebut dapat dijelaskan bahwa 

secara umum anak usia 5-6 tahun telah mampu menghasilkan tujuh bentuk kata 

asal. Kemampuan mereka bervariatif. Dari enam sampel data anak TK Pertiwi 

Muntilan yang diamati, perolehan tertinggi berjumlah 30 bentuk kata asal yang 

diperoleh dari  data 1 dan terendah 22 kata asal diperoleh dari  data 4. Dari enam  

data yang disurvey, data 2 dapat menghasilkan kosa kata ulang yang terbanyak, 

yakni 5 buah bentuk kata ulang. Sedangkan  data 1 dan  data 4 menghasilkan kata 

ulang yang paling sedikit, yakni masing-masing sebuah bentuk kata ulang. 

c. Sintaksis 

Bidang sintaksis meliputi tiga unsur, yaitu; analisis bidang sintaksis 

berdasarkan fungsi unsur, struktur kalimat, dan jumlah ujaran yang diucapkan. 

Berdasarkan fungsi unsur, masing-masing sumber data memiliki kemampuan 

menghasilkan kalimat dengan fungsi unsur yang beragam. Keberagaman itu 

terutama dalam menghasilkan banyak sedikitnya kalimat. Dari enam sumber data 

yang ada, sumber data pertama dapat menghasilkan kalimat sebanyak dua puluh 

satu buah. Jumlah tersebut merupakan paling banyak dari lima data lainnya. 

Jenis Kalimat yang dihasilkan oleh enam sumber data terdiri atas tiga 

jenis, yaitu kalimat deklaratif, imperatif, dan interogatif. Kalimat deklaratif. 

Kalimat interogatif adalah suatu kalimat yang mengandung pertanyaan. 

Kalimat deklaratif adalah suatu kalimat yang mengandung peristiwa atau 

kejadian. 
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Kalimat imperatif  adalah kalimat yang berisi perintah kepada orang lain 

untuk melakukan sesuatu dan untuk mendapatkan  tanggapan sesuatu. Kalimat 

perintah dapat berupa : suruhan, ajakan, permintaan, dan larangan.  

Kalimat interogatif adalah suatu kalimat yang mengandung pertanyaan 

tentang yang belum diketahui. Kalimat interogatif pada dongeng yang 

disampaikan dalam data kadang-kadang muncul.Misalnya /Suaranya kalian lihat 

tidak?/ 

2. Pembahasan 

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerolehan berbahasa 

anak usia 5-6 tahun peserta didik Taman Kanak-Kanak Pertiwi  Muntilan sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. Bahkan, peserta didik yang memiliki keaktifan 

dalam berteman, perhatian yang baik terhadap guru, serta motivasi yang baik 

pemerolehan bahasanya juga cenderung lebih baik. 

Pemerolehan dalam bidang fonologi, secara umum dapat dinyatakan 

baik.Hampir semua bunyi bahasa telah dikenal oleh peserta didik.Fonem-fonem 

tersebut telah dimiliki peserta didik dengan baik. 

Pemerolehan di bidang morfem kata pangkal, kata berafiks (afikssasi), 

kata ulang (reduplikasi), kata ulang berkombinasi dengan afiks, dan kata majemuk 

(komposisi).Kata-kata tersebut telah dapat diproduksi oleh peserta didik ketika 

sedang mendongeng.Peserta didik telah dapat memproduksi kata-kata berafiks 

dengan berbagai variasi.Kata ulang telah dapat dihasilkan oleh peserta didik 

secara bervariatif pula.Kata ulang murni, kata ulang berprefiks, kata ulang 

bersufiks, dan kata ulang berkonfiks.Sedangkan, kata majemuk belum dapat 
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diproduksi peserta didik secara bervariatif, hanya beberapa kata majemuk saja 

yang dapat dihasilkan oleh peserta didik. Itu pun tidak setiap  data yang diteliti 

dapat menghasikan kata majemuk tersebut. 

Pemerolehan dibidang sintaksis dapat dinyatakan baik.Peserta didik telah 

dapat menghasilkan berbagai kalimat dengan struktur yang bervariatif.Memang 

masih banyak kalimat yang belum efektif.masih banyak pilihan kata yang belum 

tepat.Struktur kalimat yang belum lengkap.Masih terdapat beberapa kalimat yang 

belum lengkap struktur fungsinya, belum terdapat fungsi subjek atau fungsi 

predikatnya. 

Kemampuan di bidang fonologi peserta didik baik.Peserta didik telah 

mampu dengan jelas mengartikulasikan fonim-fonim yang notabene dianggap 

memiliki tingkat kesulitan relatif tinggi, konsonan  ‘r’,  misalnya.Peserta didik 

tidak mengalami kesulitan untuk mengartikulasikan konsonan tersebut.Ketika 

mendongeng, ucapan kata-kata yang mengandung konsonan ‘r’ dapat didengar 

dengan jelas.Kemampuan di bidang morfologi sudah baik.Peserta didik telah 

memiliki kemampuan memproduksi kata-kata dengan variatif.Kemampuan 

dibidang sintaksis masih banyak pemilihan kata yang tidak efektif. 

Beberapa ahli menyatakan bahwa dalam tahap ini terdapat beberapa 

perkembangan pada perolehan bahasa anak-anak, antara lain; Smith menyatakan 

bahwa antara usia 5-8 tahun muncul ciri-ciri baru, yaitu kemampuan untuk 

mengerti hal-hal yang abstrak pada taraf yang lebih tinggi, kemudian pada usia 7-

8 tahun barulah mulai bahwa bahasa menjadi alat yang betul-betul penting bagi 

mereka untuk melukiskan dan menyampaikan pikirannya.  



15 

Teori tersebut berpandangan bahwa pemerolehan bahasa dapat 

direfleksikan dan bagaimana bahasa itu digunakan.Produk bahasa terdiri atas 

produk terencana (seperti menirukan cerita atau dialog) dan tidak terencana 

(seperti percakapan sehari-hari).Dalam hal ini  data 1, 2, dan 3 lebih mampu 

mendongeng, daripada  data 4, 5, dan 6. Berdasarkan hasil pengamatan pada 

waktu kegiatan prapenelitian, anak-anak tersebut aktif dan memiliki teman yang 

banyak.Mereka mampu berkomunikasi bersama temannya dengan baik. 

Sumber data yang memiliki kompetensi berbahasa baik, perhatian terhadap 

guru, ketika diberi penjelasan di dalam kelas juga baik.Anak telah dapat 

diarahkan,agar memperhatikan guru ketika guru mendongeng.Anak telah dapat 

berkonsentrasi dengan baik, tidak memperhatikan kesana-sana dengan pandangan 

kosong atau mondar-mandir bermain sendiri. Anak sering kali melengkapi apa 

yang dikatakan guru ketika guru mengucakan penggalan-penggalan kata atau 

kalimat dalam mendongeng. 

Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa antara lain faktor pribadi 

dan faktor umum. Peserta didik yang memiliki keaktifan di kelas, memiliki sikap 

positif terhadap guru, dan mendalami materi pelajaran kopetensi kebahasaannya 

baik. Faktor umum meliputi usia, minat, bakat, intelegensi, sikap, dan motivasi. 

Peserta didik yang berusia lebih tinggi, memiliki sikap positif, dan motivasi 

belajar yang baik, kompetensi kebahasaannya baik . 
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E. SIMPULAN 

Berdasarkan data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan pemerolehan bahasa anak usia 5-6 tahun dapat dideskrepsikan, 

sebagai berikut: 

1. Bahwa di bidang fonologi, anak telah mampu memfungsikan delapan titik 

artikulasi dengan baik untuk memproduksi konsonan-konsonan dalam bahasa 

Indonesia. Anak didik telah mampu memproduksi vocal a, i, u, e, o dengan 

jelas. 

2. Bahwa di bidang morfologi, anak memiliki kemampuan menggunakan 

berbagai bentuk kata seperti: bentuk kata pangkal, bentuk kata berafiks, 

bentuk kata ulang. untuk berkomunikasi atau bercerita dengan teman-teman 

sebayanya. Adapun untuk bentuk kata majemuk belum ditemukan pada kosa 

kata yang digunakan anak ketika bercerita kepada teman-temannya.  

3. Bahwa di bidang sintaksis, anak telah mampu menyusun kalimat dengan pola 

tertentu yang lazim digunakan penutur berbahasa Indonesia secara umum, 

misalnya pola urutan fungsi SP, SPO, dan SPOK. Anak telah memiliki 

kemampuan bertutur dengan pola urutan bentuk frase, FN + FV, FN + FAd, 

FN + FA, dan FN + FNum. Potensi kebahasaan masing-masing anak yang 

menjadi informan dapan diidentifikasikan: (1) informen 1 memiliki potensi 

kebahasaan paling baik dari 6 informan yang ada, informan 1 dapat 

memproduksi 105 kata, 21 kalimat dengan kalimat efektif 13; (2) informan 2 

memiliki potensi kebahasaan baik, ia mampu menghasilkan 81 kata, 17 

kalimat, dan 10 kalimat efektif; (3) informan 3 memiliki potensi setara 

98 
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dengan informan 2 baiknya, ia mampu menuturkan 77 kata, 17 kalimat, dan 

11 kalimat efektif; (4) informan 4 memiliki potensi kebahasaan paling rendah 

dari 6 informan yang ada, informan 4 dapat menuturkan 41 kata, 8 kalimat, 

dan 4 kalimat efektif; (5) informan 5 memiliki potensi kebahasaan sedikit 

lebih baik dari informan 4, informan 5 dapat menghasilkan 51 kata, 10 

kalimat, dan 6 kalimat efektif; (6) informan 6 memiliki potensi kebahasaan 

dalam posisi tengah-tengah dari 6 informan yang ada, informan 6 mampu 

menuturkan 69 kata, 14 kalimat, dan 10 kalimat efektif. Jika dibuat peringkat 

berdasarkan kompetensi yang dicapai informan, peringkat pertama informan 

1, peringkat kedua informan 2 dan informan 3, peringkat ketiga informan 6, 

dan peringkat keempat informan 4 dan informan 5. 
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