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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian terdahulu yang relevan 

atau yang berkisar pada masalah yang sejenis dengan penelitian ini, peneliti 

mengambil penelitian dari Lelatul Kodar Yanti pada tahun 2012 dari Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berjudul Kajian Bahasa Anak Autis Di 

SLB Kuncup Mas Banyumas Tahun Pelajaran 2011-2012.Penelitian tersebut 

memiliki rumusan masalah dan tujuan yang sama dengan penelitian yang peneliti 

ambil, yaitu ingin mengetahui bagaimanakah bunyi bahasa (fonologi), struktur kata 

(morfologi), struktur kalimat (sintaksis), dan pemahaman makna (semantik) pada 

sumber data yang diteliti. Sumber data dan tempat pada penelitian milik Lelatul 

Kodar Yanti ini adalah anak autis di SLB Kuncup Mas Banyumas, sedangkan sumber 

data dan tempat pada penelitian milik peneliti adalah anak tunagrahita di SDLB 

Negeri Gumilir Cilacap. 

Data kedua penelitian ini sama-sama berupa ujaran, namun ujaran pada 

penelitian milik Lelatul Kodar Yanti adalah ujaran anak autis, sedangkan ujaran pada 

penelitian milik peneliti adalah ujaran anak tunagrahita. Penelitian tersebut 

dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai 1 Juli 2012. Metode, jenis penelitian, dan 

teknik analisis data pada penilitian milik Lelatul Kodar Nisa sama dengan penelitian 

milik peneliti, yaitu menggunakan metode deskriptif, jenis penelitiannya adalah 

penelitian kualitatif, dan teknik analisis datanya sama-sama menggunakan metode 

Analisis Bahasa Siswa..., Saiful Nur Fatoni, FKIP UMP 2014



 

 

14 
 

padan dan metode agih. Pada teknik pengumpulan data, penelitian milik Lelatul 

Kodar Yanti menggunakan teknik rekam, yaitu merekam kegiatan anak ke dalam 

bentuk video, namun rekaman tersebut berisi wawancara antara guru dengan anak 

autis secara empat mata secara bergantian sesuai dengan jumlah sumber data, 

sedangkan teknik pengumpulan data peneliti adalah merekam ke dalam bentuk video 

pada saat anak-anak tunagrahita sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan 

gurunya, sehingga terkesan lebih natural dan alami tanpa unsur kesengajaan. 

Antara autisme dan tunagrahita terdapat perbedaan yang mendasar sehingga 

perlakuan yang diberikan pun harus berbeda. Menurut Smart (2010: 56), autisme 

ialah kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, 

yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau berkomunikasi secara 

normal. Adapun tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan 

keterbelakangan mental, jauh di bawah rata-rata. Gejalanya tak hanya sulit 

berkomunikasi, tetapi juga sulit mengerjakan tugas-tugas akademik. Ini karena 

perkembangan otak dan fungsi sarafnya tidak sempurna. Anak-anak seperti ini lahir 

dari ibu kalangan menengah ke bawah. Ketika dalam kandungan , asupan gizi dan zat 

antibodi tidak mencukupi. Secara umum, fisik anak autisme sama dan normal seperti 

anak-anak pada umumnya, hampir tidak ada kelainan fisik yang terlihat pada mereka, 

sedangkan anak tunagrahita, beberapa dari mereka memiliki kelainan fisik. Kelainan 

fisik tersebut dapat terlihat jelas, namun tak jarang dari mereka memiliki fisik yang 

sama seperti anak normal lainnya. 

 

B. Bahasa  

Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan 
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sesuatu yang terlintas di dalam hati. Basaha merupakan suatu bentuk alat komunikasi 

manusia yang berupa lambang bunyi melalui alat ucap, dimana setiap suara yang 

dikeluarkannya memiliki arti.Bahasa digunakan sebagai alat untuk berinteraksi atau 

alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, 

konsep atau perasaan.Banyak pengertian bahasa yang telah dibuat oleh pakar bahasa, 

definisi tersebut dapat ditemukan dalam kamus atau dari beberapa buku teks tentang 

bahasa. 

1. Pengertian Bahasa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 116), bahasa adalah sistem 

lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja 

sama , berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Gorys Keraf (2004: 1), 

Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol  bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Tarigan (1986:4), beliau memberikan 

dua definisi bahasa. Pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barang kali 

juga untuk sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang 

mana suka atau simbol-simbol arbitrer. 

 

2. Fungsi Bahasa 

Fungsi bahasa menurut Gorys Keraf (2004:3) mempunyai empat fungsi. Pertama 

adalah sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, kedua sebagai alat komunikasi, 

ketiga sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan yang keempat 

adalah sebagai alat mengadakan kontrol sosial. Di bawah ini adalah penjelasan 

keempat fungsi bahasa tersebut. 

a. Alat  untuk Menyatakan Ekspresi Diri 

Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan secara terbuka 
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segala sesuatu yang tersirat di dalam dada seseorang, sekurang-kurangnya untuk 

memaklumkan keberadaan seseorang tersebut. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi 

diri misalnya agar menarik perhatian orang lain dan keinginan untuk membebaskan 

diri dari semua tekanan emosi. Bahasa sebagai ekspresi diri dapat dilakukan dari 

tingkat yang paling sederhana sampai yang paling kompleks atau tingkat kesulitan 

yang sangat tinggi. Ekspresi sederhana, misalnya, untuk menyatakan cinta (saya akan 

senatiasa setia, bangga dan prihatin kepadamu), lapar (sudah saatnya kita makan 

siang). 

 

b. Alat  Komunikasi 

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud 

seseorang, melahirkan perasaan seseorang dan memungkinkan seseorang 

menciptakan kerja sama dengan warga. Bahasa sebagai alat komunikasi mengatur 

berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa 

depan seseorang. Sebagai alat komunikasi merupakan fungsi bahasa yang bersifat 

intra-personal karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan 

perasaan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak akan 

lepas dari kegiatan komunikasi dengan media bahasa sebagai alat 

penyampainnya.Komunikasi tersebut memungkinkan manusia menciptakan 

kerjasama dengan sesama warga dimanapun berada.  

 

C. Alat  Mengadakan Integrasi dan Adaptasi Sosial 

Dengan bahasa orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. 

Misalnya: integritas kerja dalam sebuah institusi, integritas karyawan dalam sebuah 

departemen, integritas keluarga, integritas kerja sama dalam bidang bisnis, integritas 
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berbangsa dan bernegara.Melalui bahasa seorang anggota masyarakat perlahan-lahan 

belajar mengenal segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. 

Bila seseorang dapat menyesuaikan dirinya maka ia pun dengan mudah membaurkan 

dirinya dengan segala macam tata krama masyarakat. 

 

D. Alat  Mengadakan Kontrol Sosial 

Bahasa sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar 

orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. Masing – masing 

mengamati ucapan, perilaku, dan simbol – simbol lain yang menunjukan arah 

komunikasi. Bahasa kontrol ini dapat diwujudkan dalam bentuk : aturan, anggaran 

dasar, undang – undang dan lain – lain.Hampir setiap hari kegiatan kontrol sosial 

akan terjadi dalam masyarakat. Misalnya orang tua yang menasehati anak-anaknya, 

kepala desa yang memberikan penerangan dan penyuluhan pada warganya.  

 

3. Komponen Bahasa 

Menurut Verhaar (2001:9) dalam bukunya Asas-asas Linguistik Umum 

menyatakan bahwa linguistik memiliki 4 komponen atau 4 bidang yang 

mendasarinya. Bidang yang mendasari itu adalah bidang yang menyangkut struktur 

dasar tertentu yaitu struktur bunyi bahasa (fonologi), struktur kata (morfologi), 

struktur kalimat (sintaksis), masalah arti atau makna (semantik).  

a. Komponen Fonologi 

Veerhar (1999: 10) menyatakan bahwa tuturan bahasa terdiri atas bunyi. Bukan 

sembarang bunyi saja, melainkan bunyi tertentu, yang agak berbeda-beda menurut 

bahasa tertentu. Muslich (2011:1) menyatakan fonologi merupakan kajian mendalam 

tentang bunyi-bunyi ujar.  Di dalam skripsi milik Laelatul Kodar Yanti (2012:14) 
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menyebutkan bahwa bahasa terdiri atas bunyi. Bunyi bahasa diselidiki oleh fonetik 

dan fonologi. Fonetik meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya. Sedangkan, 

fonologi meneliti bunyi bahasa tertentu menurut fungsinya. Komponen 

fonetikmempelajari tentang vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang 

dihasilkan dengan melibatkan pita suara tanpa penyempitan, atau penutupan pada 

tempat artikulasi. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan mempergunakan 

artikulasi pada salah satu bagian alat-alat bicara. Jenis- jenis vokal adalah: 

1) Vokal  

a) Vokal Tinggi: bunyi vokal yang dihasilkan dengan lidah terletak tinggi di dalam 

rongga mulut. 

Contoh: fonem [i] adalah vokal tinggi-depan dengan kedua bibir agak terentang 

kesamping. Fonem [u] juga merupakan vokal tinggi, tetapi yang meninggi 

adalah belakang lidah.  

b) Vokal Tengah: bunyi vokal yang dihasilkan dengan lidah dalam posisi tidak 

tinggi, tidak rendah.  

Contoh: fonem [ə] adalah sedang-tengah, dengan bagian lidah yang agak 

dinaikkan dan bentuk bibir juga netral. Fonem [e] adalah vokal sedang-depan 

dengan bentuk bibir yang netral artinya tidak terentang dan juga tidak 

membundar. Fonem [o] adalah fonem sedang-belakang dengan bentuk bibir 

kurang bundar dibandingkan dengan [u].  

c) Vokal Rendah: bunyi vokal yang dihasilkan dengan lidah dibagian bawah mulut. 

Vokal rendah dalam bahasa Indonesia adalah [a]. Vokal tersebut terklasifikasi 

dalam tabel dan bagan berikut. 
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Tabel 1. Fonem Vokal 

 Depan Tengah Belakang 

Tinggi i  u 

Sedang e  ə o 

Rendah  a  

(Muslich, 2011:95) 

 

2) Konsonan  

a) Konsonan Hambat Bilabial: bunyi yang dilafalkan dengan bibir atas dan bibir 

bawah terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara 

waktu sebelum katupan itu dilepaskan. Contoh: bunyi [p], dan [b]. Jadi, pada 

saat melafalkan bunyi [p] dan [b] bibir atas dan bibir bawah bertemu dan 

tertutup rapat dan meletupkan udara yang sebelumnya sudah ditahan oleh paru-

paru. 

b) Konsonan Hambat Alveolar: bunyi yang dilafalkan dengan ujung lidah 

ditempelkan pada gusi. Contoh: bunyi [t], dan [d]. Pada saat melafalkan bunyi 

tersebut, udara dari paru-paru menjadi terhambat. 

c) Konsonan Hambat Velar: bunyi yang dilafalkan dengan menempelkan belakang 

lidah pada langit-langit lunak. Contoh: bunyi [k], dan [g]. Jadi, lidah bagian 

belakang menempel pada langit-lagit lunak sehingga udara dari paru-paru 

menjadi terhambat. 

d) Konsonan Frikatif Labiodental: bunyi yang dilafalkan dengan bibir bawah 

didekatkan pada bagian gigi atas sehingga udara dari paru-paru dapat melewati 

lubang yang sempit antara gigi dan bibir menimbulkan bunyi desis. Contoh: 
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bunyi [f]. Mulut tertutup namun masih memperlihatkan gigi bagian atas, 

sehingga udara dari paru-paru terhambat, namun udara tersebut masih bisa 

melewati sela-sela gigi yang sempit sehingga menimbulkan bunyi desis seperti 

bunyi [f]. 

e) Konsonan Frikatif Alveolar: bunyi yang dilafalkan dengan menempelkan ujung 

lidah pada gusi atas sambil melepaskan udara lewat samping lidah sehingga 

menimbulkan bunyi desis. Contoh: bunyi: [s], dan [z]. Pada saat melafalkan 

bunyi tersebut, posisi mulut meringis, ujung lidah menempel pada gusi atas 

sehingga udara yang dihembuskan melewati samping lidah dan menimbulkan 

desisan. 

f) Konsonan Frikatif Palatal: bunyi yang dibentuk menempelkan depan lidah pada 

langit-langit keras, tetapi udara dapat melewati samping lidah dan 

menimbulkan bunyi desis. Contoh: bunyi [š]. Pada saat melafalkan bunyi 

tersebut, seluruh bagian atas lidah menempel pada langit tangit sehingga udara 

hanya bisa lewat melalui samping lidah dan menimbulkan bunyi desis. 

g) Konsonan Frikatif Glotal: bunyi yang dibentuk dengan melewatkan arus udara 

diantara pita suara yang menyimpit sehingga menimbulkan bunyi desis, tanpa 

dihambat tempat lain. Contoh: bunyi [h]. Posisi mulut terbuka dan 

mengeluarkan udara serta bunyi desis dari pita suara yang menyempit. 

h) Konsonan Afrikat Palatal: bunyi yang dilafalkan dengan daun lidah 

ditempelkan pada langit-langit keras dan kemudian dilepas secara perlahan 

sehingga udara dapat lewat dengan menimbulkan bunyi desis, pita suara dalam 

keadaan tidak bergetar. Contoh: bunyi [c], dan [j]. Saat melafalkan bunyi ini, 

udara dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat dan kemudian 

dihembuskan kembali. 
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i) Konsonan Nasal Bilabial: bunyi yang dilafalkan dengan kedua bibir dikatupkan, 

kemudian udara dilepas melalui rongga hidung. Contoh: bunyi [m]. Posisi 

mulut yang semula terbuka menjadi tertutup dan menahan udara keluar 

sehingga udara hanya bisa keluar melalui hidung. 

j) Konsonan Nasal Alveolar: bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan 

ujung lidah pada gusi untuk menghambat udara dari paru-paru. Contoh:  

bunyi[n]. Posisi  mulut  terbuka  sebagian  dan  ujung  lidah  menutupi  aliran  

udarasehingga menghambat udara dari paru-paru. 

k) Konsonan Nasal Palatal: bunyi yang dibentuk dengan menempelkan depan 

lidah pada langit-langit keras untuk menahan udara dari paru-paru. Contoh: 

bunyi [ń]. Posisi mulut terbuka dan ujung lidah menutupi aliran udara sehingga 

menghambat udara dari paru-paru. 

l) Konsonan Nasal Velar: bunyi yang dibentuk dengan menempelkan belakang 

lidah pada langit-langit lunak dan udara kemudian dilepas melalui hidung. 

Contoh: bunyi [ŋ]. Posisi mulut terbuka namun udara tidak bisa keluar karena 

terhambat oleh lidah sehingga udara hanya bisa keluar melalui hidung. 

m) Konsonan Getar Alveolar: bunyi yang dibentuk dengan menempelkan ujung 

lidah pada gusi, kemudian menghembuskan udara dan pita suara dalam 

keadaan getar. Contoh: bunyi [r]. Pada saat melafalkan bunyi ini, posisi mulut 

sedikit terbuka dan akan terasa getaran dari lidah. 

n) Konsonan Lateral Alveolar: bunyi yang dihasilkan dengan menempelkan daun 

lidah pada gusi dan mengeluarkan udara melewati samping lidah. Contoh: 

bunyi [l]. Posisi mulut pada saat melafalkan bunyi tersebut adalah sedikit 

terbuka dan mengeluarkan udara dari samping lidah yang menelpel pada gusi. 
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o) Semivokal Bilabial: bunyi yang dilafalkan dengan mendekatkan kedua bibir 

tanpa menghalangi udara yang dihembuskan dari paru-paru. Contoh: bunyi [w]. 

Posisi mulut terbuka sebagian dan gigi atas menempel pada bibir bawah. 

p) Semivokal Palatal: bunyi yang dihasilkan dengan mendekatkan depan lidah 

padalangit-langit keras, tetapi tidak sampai menghambat udara yang keluar dari 

paru-paru. Contoh: bunyi [y].Posisi mulut pada saat melafalkan bunyi tersebut 

adalahterbuka sehingga udara dari paru-paru keluar dengan bebas dengan posisi 

lidah menempel pada langit-langit keras. 

Tabel 2. Konsonan Bahasa Indonesia. 

Cara Artikulasi  Bilabial Labiodental 
Dental/ 

Alveolar  
Palatal  Velar Glotal 

Plosif/hambat p 

b 

 t 

d 

 k 

g 

 

Afrikatif    c 

j 

 

 

 

Firkatif  f 

v 

s 

z 

ŝ x h 

Nasal  m  n ň η  

Tril/getar   r    

Lateral   l    

Semi vokal  w   y   

(Muslich, 2011: 95) 

 

3) Gejala Bahasa Fonologi  

Muslich (2011: 124) menyatakan gejala bahasa dalam pembentukan kata dalam 

ujaran, meliputi zeroisasi yang terdiri dari aferesis, apokop, dan sinkop, kemudian 

metatesis, diftongsisasi, monoftongsasi, dan anaptiksis yang terdiri dari 

protesis,epentesis, dan paragog. Gejala bahasa tersebut secara rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

a) Zeroisasi adalah proses perubahan bunyi dengan menghilangkan fonem, yang 
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terdiri dari 3 jenis yaitu: 

1. Aferesis adalah proses penghilangan kata atau penanggalan satu atau lebih 

fonem pada awal jata. Misalnya: 

tetapi menjadi tapi, upawasa menjadi puasa 

2. Apokop adalah proses penghilangan atau penggalan satu atau lebih fonem pada 

akhir kata. Misalnya: 

import menjadi impor, president menjadi presiden 

3. Sinkop adalah proses penghilangan atau penggalan satu atau lebih fonem pada 

tengah kata. Misalnya: 

baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu 

b) Mentatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga 

menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Misalnya: 

jalur menjadi lajur, lemari menjadi almari 

pertukaran tempat satu atau beberapa fonem. 

c) Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal menjadi dua bunyi vokal 

atau rangkap secara berurutan. Misalnya: 

teladan menjadi tauladan 

d) Monoftongisasi adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi 

vokal tunggal. Misalnya: 

kalau menjadi kalo, danau menjadi dano 

e) Anaptiksis adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal 

tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan, yang terdiri dari 3 

jenis yaitu: 

1. Protesis  adalah  proses  penambahan atau  pembubuhan  bunyi  pada awal  kata. 
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Misalnya: 

mpu menjadi empu, mas menjadi emas 

2. Epentesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. 

Misalnya: 

Kapak menjadi kampak, upama menjadi umpama 

 

3. Paragog adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. 

Misalnya: 

Adi menjadi adik, hulubala menjadi hulubalang 

 

b. Komponen Morfologi  

Verhaar (1999:11) menyatakan morfologi adalah ilmu menyangkut struktur 

“internal”kata. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau 

mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan struktur kata terhadap kelas 

kata dan arti kata (Putrayasa, 2008: 3). Dalam pembentukan kata terdapat proses 

morfologik yaitu proses pembubuhan afiks, proses pengulangan, dan proses 

pemajemukan. Penelitian ini dibatasi pada proses pembubuhan afiks. Proses 

pembubuhan afiks adalah proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks 

(imbuhan) pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks.  

Dalam istilah linguistik, dikenal bermacam-macam afiks dalam proses 

pembentukan kata. Robins (1992) mengemukakan, afiks dapat dibagi secara formal 

menjadi tiga kelas utama sesuai dengan posisi yang didudukinya dalam hubungan 

dengan morfem dasar, yaitu prefiks (awalan), infiks (sisipan), dan sufiks (akhiran). 

Dari segi penempatannya, afiks-afiks tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa 

kelompok (Putrayasa: 2008: 7). Jenis-jenis afiks tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Prefiks 

a) meN- : berfungsi membentuk verba yang sering kali menunjukkan tindakan 

aktif di mana fokus utama dalam kalimat adalah pelaku, bukan tindakan atau 

obyek tindakan itu. Jenis prefiks ini seringkali memiliki arti mengerjakan, 

melakukan, atau menjadi sesuatu. 

b) ber- : berfungsi membentuk verba (kata kerja) yang sering kali mengandung 

makna mempunyai atau memiliki sesuatu, dapat pula menunjukkan keadaan 

atau kondisi atribut tertentu. Penggunaan prefiks ini lebih aktif mempergunakan 

atau mengerjakan sesuatu. 

c) di- : berfungsi menunjukkan tindakan pasif, di mana tindakan atau objek 

tindakan adalah fokus utama dalam kalimat itu, dan bukan pelaku. 

d) ter- : penambahan prefiks ini menimbulkan dua kemungkinan, yaitu jika 

menambahkan ke kata dasar yang bukan adjektif, biasanya menghasilkan 

adjektif yang menyatakan tingkat atau kondisi paling tinggi atau superlatif. Jika 

menambahkan prefiks ini ke kata dasar yang bukan adjektif, umumnya 

menghasilkan verba yang menyatakan aspek prefektif, yaitu suatu perbuatan 

yang telah selesai dikerjakan. Prefiks ini juga bisa menunjukkan kegiatan 

spontanitas, yaitu perbuatan yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak disengaja. 

e) peN-, pe-, per-: prefiks ini membentuk nomina yang menunjukkan orang atau 

agen yang melakukan perbuatan dalam kalimat. Kata dengan prefiks ini juga 

bisa memiliki makna alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan yang 

disebut pada kata dasarnya. Apabila kata dasarnya berupa kata sifat, maka kata 

yang terbentuk memiliki sifat atau karakteristik kata dasarnya. 
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f) se- : menambahkan prefiks ini dapat menghasilkan beberapa beberapa fungsi, 

yang pertama untuk menyatakan satu benda, satuan atau kesatuan. Kedua untuk 

menyatakan seluruh atau segenap. Ketiga untuk menyatakan keseragaman, 

kesamaan atau kemiripan. Keempat untuk menyatakan tindakan dalam waktu 

yang sama atau menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan waktu. 

g) ke- : prefiks ini memiliki beberapa fungsi seperti untuk membentuk kata 

bilangan tingkat, untuk membentuk kata bilangan kumpulan, dan untuk 

membentuk kata benda. 

2. Infiks 

a) –el- : infiks ini memiliki funsi menyatakan alat, menyerupai pada bentuk dasar, 

dan menyatakan banyak. 

b) –er- : kata yang menambahkan infiks –er- berfungsi untuk menyatakan banyak. 

c) –em- : penambahan infiks ini berfungsi untuk menunjukkan kegiatan berulang-

ulang dan menyatakan banyak. 

 

3. Sufiks 

a) –an : menambah sufiks ini akan menghasilkan kata benda yang menunjukkan 

hasil suatu perbuatan. Sufiks ini dapat menunjukkan tempat, alat, instrumen, 

pesawat, dan sebagainya. 

b) –kan : menambah sufiks ini akan menghasilkan kata kerja yang menunjukkan 

penyebab, proses pembuatan atau timbulnya suatu kejadian. 

c) –i : menambahkan sufiks ini akan menghasilkan verba yang menunjukkan 

perulangan, pemberian sesuatu atau penyebab sesuatu. Sufiks ini menunjukkan 
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di mana dan kepada siapa tindakan itu ditujukan. 

d) –nya : menambahkan sufiks ini akan menghasilkan fungsi untuk mempertegas 

tujuan pada kata dasarnya. Sufiks ini agak rumit dan kurang umum untuk 

dijelaskan. 

e) –pun : menambahkan sufiks ini akan menghasilkan kata yang menunjukkan 

perbuatan yang juga dilakukan oleh kata dasarnya. 

f) –lah :sufiks ini memiliki penggunaan untuk memperhalus perintah, untuk 

menunjukkan kesopanan atau menekankan ekspresi. 

 

4. Konfiks 

a) ke-an : penambahan konfiks ini adalah untuk membentuk nomina yang 

menyatakan hasil perbuatan atau keadaan, untuk membentuk nomina yang 

menunjukkan kepada tempat atau asal, untuk membentuk adjektif yang 

menyatakan keadaan berlebihan, dan untuk membentuk verba yang 

menyatakan kejadian yang kebetulan. 

b) peN-an : penggunaan konfiks ini menghasilkan suatu nomina yang 

menunjukkan proses berlangsungnya perbuatan yang ditunjukkan oleh verba 

dalam kalimat. 

c) per-an : menambahkan konfiks ini akan menghasilkan sebuah nomina yang 

menunjukkan hasil perbuatan dan dapat juga menunjukkan tempat. 

d) pe-an : penggunaan konfiks ini menghasilkan suatu nomina yang menunjukkan 

proses berlangsungnya perbuatan yang ditunjukkan oleh verba dalam kalimat. 
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e) ber-an : penambahan konfiks ini akan menyatakan saling atau perbuatan yang 

dilakukan secara timbal balik dan menyatakan perbuatan yang terjadi berulang-

ulang, atau perbuatan tetap berlangsung, atau pelakunya banyak. 

f) se-nya : konfiks ini seringkali muncul bersama-sama dengan kata dasar tunggal 

atau kata dasar ulangan untuk membentuk adverbia yang menunjukkan suatu 

keadaan tertinggi yang dapat dicapai oleh perbuatan kata kerja. 

 

Tabel 3. Afiks Bahasa Indonesia 

Prefiks Infiks Sufiks Imbuhan 

Gabung 

Konfiks 

 

( Putrayasa, 2008: 10)  

 

Selain macam-macam afiks seperti di atas, terdapat pula macam-macam bentuk 

Asli Serapan Asli Asli Serapan Asli Asli 

meN- pra- -el- -an -man me-i ber-an 

ke- maha- -em- -i -wan di-i ber-kan 

ber- non- -er- -kan -wati me-kan ke-an 

di- swa-  -nya -a memper- pe-an 

peN- tuna-   -i diper- per-an 

per- inter-   -at memper-kan se-nya 

ter- anu-   -in diper-kan  

se- dwi-   -isme ber-an  

 anti-    ber-kan  

 a-    ke-an  

 auto-    per-kan  

 hetero-    per-i  

 homo-    keber-an  

 epi-    kese-an  

 mikro-    keter-an  

 super-    pember-an  

     pemer-an  

     penye-an  

     perse-an  

     perseke-an  
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kombinasi imbuhan sebagai seperti: (1) Imbuhan memper-kan yang menyatakan 

makna kausatif (membuat jadi) dan menyatakan intensitas kegiatan. (2) Imbuhan me-

i yang menyatakan makna memberi, menyatakan makna membuang, menyatakan 

makana pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, menyatakan hal seperi yang 

tersebut pada kata dasar, menyatakan makna melakukan suatu pekerjaan, menyatakan 

makna membuat jadi, menyatakan makna intensitas, dan menyatakan makna arah 

atau tempat. (3) Imbuhan gabung di-i membentuk kata kerja pasih yang menyatakan 

makna diberi, menyatakan makna dibuang, menyatakan makna pekerjaan yang 

dilakukan berulang-ulang, menyatakan hal seperti tersebut pada kata dasar, mebuat 

jadi, dan menyatakan makna intensitas. (4) Imbuhan me-kan membentuk kata kerja 

transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek, fungsinya untuk menyatakan 

makna kausatif, menyatakan makna melakukan tindakan untuk orang lain, 

menyatakan makna menuju ke, dan menyatakan makna menganggap sebagai. (5) 

Imbuhan di-kan membentuk kata kerja bentuk pasif yang menyatakan makna kausatif. 

(6) Imbuhan ber-kan membentuk kata kerja yang menyatakan makna memakai dan 

berfungsi sebagai pemanis. (7) Imbuhan diper-kan membentuk kata kerja pasif yang 

menyatakan makna kausatif dan menyatakan intensitas. (8) Imbuhan memper-i 

membentuk kata kerja yang menyatakan makna membuat jadi atau kausatif. (9) 

Imbuhan diper-i membentuk kata kerja yang menyatakan makna membuat jadi atau 

kausatif. 

 

c. Komponen Sintaksis 

Tarigan (1986: 5) menyatakan bahwa banyak ahli yang telah mengemukakan 

penjelasan ataupun batasan sintaksis. Ada yang mengatakan bahwa “sintaksis adalah 

telaah mengenai pola-pola yang dipergunakan sebagai sarana untuk menggabung-
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gabungkan kata menjadi kalimat” (Stryker, 1969: 21). Ada pula yang mengatakan 

bahwa “analisis mengenai konstruksi-konstruksi yang hanya mengikutsertakan 

bentuk-bentuk bebas disebut sintaksis” (Bloch and Trager, 1942: 71). Dan ada lagi 

yang mengatakan bahwa “sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang 

membicarakan struktur frase dan kalimat” (Ramlan, 1976: 57). 

Dari keterangan-keterangan serta batasan-batasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sintaksis adalah satu cabang tata bahasa yang membicarakan struktur-struktur 

kalimat, klausa, dan frase. Penelitian ini dibatasi dengan meneliti kalimat berklausa 

dan kalimat tidak berklausa, yang akan dijelaskan seperti dibawah ini. 

1. Kalimat Berklausa 

Kalimat berklausa atau kalimat sempurna menurut Cook dalam Tarigan (1984: 

14) adalah kalimat yang dasarnya terdiri atas sebuah klausa bebas. Kalimat berklausa 

atau kalimat sempurna adalah kalimat yang terdiri dari satuan klausa. Klausa yaitu 

terdiri dari subjek (S), predikat (P) objek (O), pelengkap (Pel, dan keterangan) (Ket). 

Untuk objek, pelengkap, dan keterangan bersifat mana suka. Dengan kata lain boleh 

ada boleh tidak. Karena  Lebih ringkas jika suatu kalimat di katakan 

berklausaapabilamemiliki satuan gramatikalsubjek danpredikat. 

Contoh:Dia (S) pergi (P) ke Bandung (K. Tempat) besok (K. Waktu). 

 Dia (S) tidur (P) di kamar depan(K. Tempat). 

 Ayah (S) membelikan (P) saya (O) baju (Pel) tadi siang (K. Waktu). 

 Budi (S) bersepeda (P) ke sekolah (K. Tempat). 

 Mahasiswa itu (S) menulis (P) skripsi (O) tengah malam (K. Waktu). 

 

2. Kalimat tidak Berklausa 

Kalimat tidak berklausa atau kalimat tak sempurna menurut Cook dalam 

Tarigan (1984: 16) adalah kalimat yang dasarnya terdiri dari klausa terikat atau sama 
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sekali tidak mengandung struktur kalusa. Kalimat ini tidak memiliki satuan klausa 

seperti subjek (S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel), dan keterangan (K).  

Contoh:  Selamat pagi! 

    Cepat! 

 

d. Komponen Semantik 

Veerhar (1999: 13) menyatakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang 

membahas arti atau makna.Yanti (2012: 21) dalam skripsinya mengungkapkan bahwa 

semantik adalah bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan 

dan juga dengan struktur makna atau wicara; sistem dan penyelidikan makna arti 

dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya (Kridalaksana, 2009:216).Dari 

beberapa pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah  cabang 

linguistik yang membahas arti atau makna suatu bahasa (wicara). Makna dapat 

diklasifikasikan atas beberapa kemungkinan sebagaimana diuraikan berikut ini: 

1) Makna Leksikal dan Makna Gramatikal 

Makna leksikal adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam 

bentuk leksem atau bentuk berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap, seperti 

yang dapat dibaca di dalam kamus bahasa tertentu (Pateda, 2010: 119). Aminuddin 

(2011: 87) mengungkapkan bahwa makna leksikal adalah makna lambang 

kebahasaan yang masih bersifat dasar, yakni belum mengalami konotasi dan 

hubungan gramatik dengan kata yang lain. Begitu kata amplop dapat diberi makna 

“sampul surat”, dengan tanpa menggunakan kata itu dalam konteks, maka makna 

“sampul surat” yang terkandung dalam kata amplop itu merupakan makna leksikal. 

Makna gramatikal merupakan makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya 

kata dalam kalimat (Pateda, 2010: 103). Makna yang timbul akibat adanya peristiwa 

gramatik, baik antara imbuhan dengan kata dasar maupun antara kata dengan kata 
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atau frase dengan frase, disebut makna gramatikal (Aminuddin, 2011: 88). Dalam 

konteks itu, kata amplop misalnya, tidak lagi bermakna “sampul surat”, tetapi dapat 

berarti “uang suap”. Makna gramatikal tidak hanya berlaku bagi kata atau unsur 

leksikal, tetapi juga morfem. Makna gramatikal juga dapat berupa hubungan semantis 

antar unsur. 

 

2) Makna Denotatif dan Makna Konotatif 

Pateda (2010: 98) mengungkapkan bahwa makna denotatif adalah makna kata 

atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan 

wujud di luar bahasa yang diterapi satuan bahasa itu secara tepat. Makna denotatif 

adalah makna polos, makna apa adanya. Makna konotatif adalah makna yang muncul 

dari makna kognitif (lewat makna kognitif), ke dalam makna kognitif tersebut 

ditambahkan komponen makna lain (Djajasudarma, 2009: 12). Makna Konotatif 

adalah makna kata yang telah mengalami penambahan terhadap makna dasarnya 

(Aminuddin, 2011: 88). Penambahan tersebut  berupa nilai rasa. Nilai rasa itu bisa 

bersifat positif, bersifat negatif, bersifat halus, dan bersifat kasar. Dua buah kata atau 

lebih memiliki makna denotatif yang sama. Perbedaannya terletak pada makna 

konotatifnya. Kata kamu dan anda misalnya, memiliki makna denotatif yang sama, 

yakni “orang kedua tunggal”. Kedua kata itu berbeda makna konotatifnya. Kata kamu 

berkonotasi “kasar”, kecuali bagi orang-orang Tapanuli/Batak, dan kata anda 

berkonotasi “halus”. Demikian juga kata dia dan beliau. Kedua kata itu berdenotasi 

“orang ketiga tunggal”, tetapi dia tidak berkonotasi “hormat”, sedangkan kata beliau 

berkonotasi “hormat”. Dengan kata lain, kata beliau bermakna konotasi “positif”, 

sedangkan kata dia berkonotasi “negatif”. Nilai positif dan negatif yang merupakan 
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nilai rasa, dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Hormat tidak hormat 

menggambarkan nilai rasa. Sopan tidak sopan juga menggambarkan nilai rasa. 

 

3) Makna Lugas dan Makna Kias 

Makna lugas merupakan makna yang sebenarnya. Makna lugas disebut juga 

makna langsung, makna yang belum menyimpang atau belum mengalami 

penyimpangan. Sebaliknya, makna kias adalah makna yang tidak sebenarnya 

(Harimurti, 1982: 103). Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya, namun 

jika dipikir secara mendalam, masih ada kaitan dengan makna sebenarnya (Pateda, 

2010: 108). Sebuah kata dapat digunakan secara lugas dan dapat pula digunakan 

secara kias. Dengan kata lain, sebuah kata dapat memiliki makna lugas dan memiliki 

makna kias. Kedua kemungkinan itu tergantung pada penggunaannya. Makna kias 

timbul karena ada hubungan kemiripan atau kesamaan. Orang yang pendek disebut 

cebol, wanita nakal disebut kupu-kupu malam. Kadang-kadang, hubungan itu 

ditampakkan dalam isi dan wadah, seperti amplop yang berarti “uang suap”. 

 

4) Makna Luas dan Makna Sempit 

Dilihat dari segi cakupan atau tingkat keluasan makna dua buah kata, makna 

dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu makna luas dan makna sempit. Makna 

luas adalahmakna yang terkandung pada sebuah kata lebih luas dari yang 

diperkirakan (Djajasudarma, 2009: 10). Makna luas merupakan akibat perkembangan 

makna suatu tanda bahasa. Makna sempit adalah makna yang berwujud sempit pada 

keseluruhan ujaran (Pateda, 2010: 126). Contoh klasik yang paling populer dalam 

studi semantik bahasa Indonesia adalah kata saudara, yang tidak hanya bermakna 

“saudara satu bapak/ibu”, tetapi juga “orang lain yang tidak ada hubungan darah”. 
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Makna kitab “buku” merupakan makna sempit. Kitab yang berarti “buku” tidak lagi 

“sembarang buku”. Sekarang kata kitab lebih bermakna “buku suci” seperti Al-

Qur’an, Injil, Zabur, dan seterusnya. 

Dalam penelitian ini, pada aspek semantik, peneliti membatasi dengan hanya 

mengamati pemahaman anak terhadap pesan yang disampaikan melalui ujaran, dalam 

hal ini khususnya ujaran yang diucapkan oleh ibu guru pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Jika anak memahami pesan, berarti mereka sudah memahami 

bahasa yang diujarkan ibu guru, jika mereka tidak memahami, maka mereka akan 

diam kebingungan atau mengucapkan ujaran lain yang peneliti akan teliti dalam 

pembahasan. Pesan itu sendiri bisa berisi makna, berisi informasi, maupun berisi 

maksud. 

 

E. Psikolinguistik   

Psikolinguistik merupakan suatu disiplin ilmu yang merupakan gabungan 

interdisipliner yakni disiplin “Psikologi” dan disiplin “Linguistik. Psikolinguistik 

adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang menghasilkan atau 

memproses bahasa secara eksresif dan bagaimana seseorang itu memahami suatu 

bahasa reseftif (Suroso, 2002:3). Dardjowidjojo (2003: 7) mengungkapkan bahwa 

psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh 

manusia dalam mereka berbahasa.  

Levelt (dalam Yanti, 2012: 23) membagi psikolinguistik ke dalam tiga bidang 

utama yaitu psikolinguistik umum, psikolinguistik perkembangan, dan 

psikolinguistik terapan. Sehubungan dengan penelitian ini, masalah dibatasi pada 

psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan adalah aplikasi dari teori-teori 

psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari pada orang dewasa atau pada anak-anak. 

Dalam bidang psikolinguistik terapan ini masih dibedakan antara: (a) applied general 

psycholinguistics dan (b) applied developmental psycholinguistics. Bidang applied 
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general psycholinguistics dibagi dalam dua bagian dalam penerapannya, yaitu bidang 

abnormal dan normal.  

a. Normal applied general psycholinguistics membahas pengaruh 

perubahanejaanterhadap persepsi kita mengenai ciri visual dari kata-kata.  

b. Abnormal  applied  general  psycholinguistic  membahas  kesukaan  

pengucapanpada orang-orang yang menderita aphasia karena kadang-kadang 

penderita aphasia itu dapat mengerti bahasa tetapi tidak dapat mengucapkannya. 

Selain itu,juga dipelajari kesukaran-kesukaran yang dialami oleh mereka yang 

gagap atau mereka mengalami kesukaran dalam mengucapkan bunyi-bunyi 

tertentu pada waktu bicara.  

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang applied general psycholinguistics 

berkaitan dengan bidang abnormal. Abnormal applied general psycholinguistics 

dalam penelitian ini yaitu pada anak tunagrahita. Dalam hal ini, anak tunagrahita 

mengerti bahasa yang diucapkan lawan bicara tetapi sukar dalam mengucapkan. 

Mereka cenderung salah dalam mengungkapkan makna, tidak banyak untuk 

berkomunikasi, dan terjadi pengihalangan vokal dan konsonan saat berbicara.  

 

F. Gangguaan Berbahasa pada Anak 

Gangguan berbahasa pada anak menurut Dardjowidjojo (dalam Yanti 2012: 26) 

meliputi pralevensi keterlambatan perkembangan bahasa, gangguan pendengaran, 

kelainan struktural organ bicara, keterbelakangan mental, autisme, dan gangguan 

berbahasa spesifik. Penelitian ini dibatasi pada gangguan berbahasa keterbelakangan 

mental (tunagrahita). Pada anak yang terbelakang mental disfungsi otak bersifat difus, 

tidak minimal, sehingga kemampuannya berkurang dalam hampir semua fungsi yang 

mendasari belajar. Anak-anak ini belajar dengan tempo yang lebih lambat sehingga 

informasi yang ditangkap juga berkurang. Jadi, bukan hanya perkembangan 

bahasanya saja yang terlambat, tapi juga perkembangan lainnya seperti 

perkembangan motorik, kognitif dan sosialnya terlambat. Ciri-ciri gangguan 

berbahasa pada anak dengan keterbelakangan mental adalah (a) penggunaan kalimat 

yang lebih pendek dan sederhana (kurang kompleks), dengan bentuk yang lebih 

primitif, dan dapat disertai dengan gangguan artikulasi, (b) pengguanaan arti kata 
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yang lebih konkret, dan (c) penggunaan yang lebih sedikit dari beberapa fungsi 

semantik seperti keterangan tempat dan waktu.  

 

G. Anak Berkebutuhan Khusus (AKB) 

Memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah sebuah akhir perjalanan hidup. 

Sebagai orang tua yang memiliki anak ini, mereka memiliki tugas yang berbeda 

dengan orang tua lainnya. Namun, perbedaan itu bukanlah suatu kekurangan untuk 

anak berkebutuhan khusus. Menurut para ahli, anak berkebutuhan khusus memiliki 

bakat tinggi dibandingkan dengan anak normal. Untuk mencapai itu para orang tua 

harus memahami anak mereka yang berbeda tersebut. Smart (2010: 33) menjelaskan 

beberapa jenis anak berkebutuhan khusus seperti berikut ini. 

1. Tunarungu 

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang 

mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama 

melalui indera pendengarannya (Somantri, 2007: 93). Andreas Dwidjosumarto (1990: 

1) mengemukanan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara 

dikatakan tunarungu.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu berarti 

tidak dapat mendengar atau tuli. Pada anak tunarungu, tidak hanya gangguan 

pendengaran saja yang menjadi kekurangannya. Kemampuan berbicara seseorang 

juga dipengaruhi seberapa sering seseorang itu mendengarkan pembicaraan. Namun, 

pada anak tunarungu tidak bisa mendengar apa pun sehingga dia sulit mengerti 

percakapan yang dibicarakan orang lain. Dengan kata lain, anak tunarungu akan 

mengalami kesulitan dalam hal berbicara. 
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2. Tunanetra 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra memiliki arti tidak dapat 

melihat atau buta. Menurut Somantri (2007: 65) tunanetra adalah individu yang indra 

penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi 

dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Pada dasarnya, tunanetra 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan kurang penglihatan. Buta total 

tidak dapat melihat dua jari mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya yang 

lumayan dapat dipergunakan untuk orientasi mobilitas. Mereka tidak bisa 

menggunakan huruf lain selain huruf braile. Sedangkan yang disebut kurang 

penglihatan adalah mereka yang bisa melihat sesuatu, mata harus didekatkan, atau 

mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka yang memiliki 

pemandangan kabur ketika melihat objek. Untuk mengatasi masalah kurang 

penglihatan ini, penderita harus menggunakan kacamata atau kontak lensa. 

 

3. Tunadaksa 

Tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan 

bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsunya yang normal 

(Somantri, 2007: 121). Tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang 

memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk 

tubuh (Smart, 2010: 44). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunadaksa berarti 

cacat tubuh. Berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan 

motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami 

hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri 

dengan lingkungannya. Namun, tidak semua anak-anak tunadaksa memiliki 

keterbelakangan mental, bahkan ada yang memiliki kemampuan daya pikir lebih 
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tinggi dibandingkan anak normal pada umumnya. 

 

4. Tunagrahita 

Tunagrahita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cacat pikiran, 

lemah daya tangkap, atau idiot. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata 

atau bisa disebut dengan retardasi mental (Smart, 2010: 49). Tunagrahita ditandai 

dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. 

Keterbatasan inilah yang membuat para tunagrahita sulit untuk mengikuti progam 

pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu anak tunagrahita 

membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula. 

 

5. Tunalaras 

Anak tunalaras sering juga disebut anak tunasosial karena tingkah laku anak ini 

menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud 

seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain (Somantri, 2007: 139). 

Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan 

aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya (Smart, 2010: 53). Secara garis besar, 

anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi. 

 

6. Autis 

Autis adalah sebuah sindrom gangguan perkembangan sistem saraf pusat yang 

ditemukan pada sejumlah anak ketika masa kanak-kanak hingga masa-masa 
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sesudahnya yang membuat mereka tidak mampu menjalin hubungan sosial secara 

normal bahkan tidak mampu untuk menjalin komunikasi dua arah (Wijayakusuma, 

2008: 5).Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, autis adalah gangguan 

perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat 

mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku hubungan dengan 

orang lain terganggu. Ditinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti “sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi karena anak autis pada umumnya hidup 

dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorang pun yang mau 

mendekatinya selain orangtuanya (Smart, 2010: 56). 

a. Gejala Autis 

(1) Sulit bersosialisasi dengan anak-anak lainnya 

(2) Tertawa atau tergelak tidak pada tempatnya 

(3) Tidak pernah atau jarang sekali kontak mata 

(4) Tidak peka terhadap rasa sakit 

(5) Lebih suka menyendiri,sifatnya agak menjauhkan diri 

(6) Suka benda-benda yang berputar/memutarkan benda 

(7) Ketertarikan pada satu benda secara berlebihan 

(8) Hiperaktif/melakukan kegiatan fisik secara berlebihan 

(9) Kesulitan mengutarakan kebutuhannya 

(10) Menuntut hal yang sama, menentang perubahan atas hal yang bersifat rutin 

(11) Tidak perduli bahaya 

(12) Menekuni permainan dengan cara aneh dalam waktu lama 

(13) Echolalia (mengulangi kata atau kalimat, tidak berbahasa biasa) 

(14) Tidak suka dipeluk (disayang) atau menayangi 

(15) Bersikap seperti orang tuli, tidak tanggap terhadap isyarat kata 
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(16) Tidak berminat terhadap metode pembelajaran yang biasa 

(17) Trantrums (suka mengamuk/memperlihatkan kesedihan tanpa sebab yang jelas) 

 

b. Penyebab Autis 

(1) Vaksin yang mengandung Thimerosal (bahan pengawet) 

(2) Televisi 

(3) Genetik 

(4) Makanan 

(5) Radiasi langsung pada bayi 

(6) Asam folat 

(7) Sekolah lebih awal 

 

c. Tunagrahita 

1. Pengertian Tunagrahita 

Tunagrahita menurut Smart (2010: 49) merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata 

atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tunagrahita ditandai dengan 

keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.Keterbatasan 

inilah yang membuat para tunagrahita sulit untuk mengikuti program pendidikan 

seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah 

khusus dengan pendidikan yang khusus pula. 

 

 

2. Karakteristik Tunagrahita 

Menurut Somantri (2007: 105) anak tunagrahita memiliki 3 karakteristik. 

Pertama adalah keterbatasan intelegensi, yang kedua adalah keterbatasan sosial, dan 
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yang ketiga adalah keterbatasan mental lainnya. Di bawah ini adalah penjelasan dari 

ketiga karakteristik tersebut. 

a. Keterbatasan intelegensi 

Keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar yang sangat kurang, 

terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Mereka 

tidak mengerti apa yang sedang dipelajari atau cenderung belajar dengan membeo. 

 

b. Keterbatasan Sosial 

Anak tunagrahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan. Anak 

tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda usianya, 

ketergantungan terhadap orangtua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung 

jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi. 

Mereka juga mudah dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa 

memikirkan akibatnya 

 

c. Keterbatasan Fungsi Mental Lainnya 

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan 

reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya 

bila mengikuti hal-hal rutin dan secara konsisten. Anak tunagrahita tidak dapat 

menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama. Ia memiliki 

keterbatasan dalam penguasaan bahasa, bukan mengalami kerusakan artikulasi, 

melainkan pusat pengolahan pengindraan katanya kurang berfungsi. Mereka 

membutuhkan kata-kata kongkret yang sering didengarnya. Latihan sederhana seperti 
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konsep-konsep, perlu pendekatan yang lebih riil dan kongkret (misalnya, panjang dan 

pendek). 

 

3. Penggolongan Tunagrahita 

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang diukur dengan 

menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC) dalam Smart (2010: 

50), tunagrahita digolongkan menjadi empat golongan: 

a. Kategori Ringan (Moron atau Debil), pada kategori ringan, memiliki IQ 50−55 

sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ-nya menunjukkan angka 

68−52, sedangkan dengan tes WISC, kemampuan IQ-nya 69−55. Biasanya, 

anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal kelas 

dibandingkan naik kelas. 

b. Kategori Sedang (Imbesil), biasanya, memiliki IQ 35−40 sampai 50−55. 

Menurut hasil tes Binet IQ-nya 51−36, sedangkan tes WISC 54−40. Pada 

penderita sering ditemukan kerusakan otak dan penyakit lain. Ada 

kemungkinan penderita juga mengalami disfungsi saraf yang mengganggu 

keterampilan motoriknya. Pada jenis ini, penderita dapat dideteksi sejak lahir 

karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan 

keterampilan verbal dan sosial. 

c. Kategori Berat (Severe), kategori ini memiliki IQ 20−25 sampai 35−45. 

Menurut hasil tes Binet IQ-nya 32−20, sedangkan menurut tes WISC, IQ-nya 

39−25. Penderita memiliki abnormalitas fisik bawaan dan kontrol sensori motor 

yang terbatas. 

d. Kategori Sangat Berat (Profound), pada kategori ini prnderita memiliki IQ yang 

sangat rendah. Menurut hasil skala Binet IQ penderita di bawah 19, sedangkan 
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menurut tesWISC IQ-nya di bawah 24. Banyak penderita yang memiliki cacat 

fisik dan kerusakan saraf. Tak jarang pula penderita yang meninggal. 

 

4. Ciri-ciri Tunagrahita 

a. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar 

b. Pada masa pertumbuhannya dia tidak mampu mengurus dirinya 

c. Terlambat dalam perkembangan bicara dan bahasa 

d. Cuek terhadap lingkungan 

e. Koordinasi gerakan kurang 

f. Sering keluar ludah dari mulut (ngeces) 

 

5. Penyebab Tunagrahita 

a. Anomali genetic atau kromosom 

b. Penyakit infeksi, terutama pada trimester pertama karena janin belum memiliki 

sistem kekebalan dan merupakan saat kritis bagi perkembangan otak 

c. Kecelakaan dan menimbulkan trauma di kepala 

d. Prematuritas (bayi lahir sebelum waktunya atau kurang dari 9 bulan) 

e. Bahan kimia yang berbahaya, keracunan pada ibu hamil, atau polutan lainnya 

yang terhirup oleh anak 
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