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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan intelektual anak-anak usia dini memang sangat pesat. Oleh 

karena itu, dikenal istilah golden age atau masa usia emas. Pada masa ini segala 

potensi anak dapat dikembangkan secara optimal dengan bantuan orang-orang yang 

berada di sekitarnya. Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang di usia 

dini yaitu kemampuan dalam mengembangkan keterampilan berbahasa. Anak-anak 

dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara salah satunya yaitu bernyanyi, 

walaupun pada kegiatan bernyanyi biasanya anak belum sepenuhnya sempurna 

melafalkan tiap lirik yang terdapat pada lagu anak. Ketidaksempurnaan anak dalam 

menyanyikan lagu anak tersebut merupakan sesuatu yang wajar, karena kemampuan 

bahasa anak masih pada tahap perkembangan. 

Ketidaksempurnaan sistem tutur ini dapat berupa penghilangan fonem, 

penambahan fonem, maupun penggantian fonem. Gejala-gejala tersebut dalam buku 

Tatabentuk Bahasa Indonesia dan buku Pelik-Pelik Bahasa Indonesia disebut gejala 

bahasa. Adanya gejala bahasa yang muncul saat anak menyanyi diketahui peneliti 

ketika mendengar keponakan menyanyikan lagu Burung Hantu. Peristiwa tersebut 

berlangsung di sore hari ketika keponakan sedang bermain ke rumah peneliti pada 

Selasa 15 Januari 2019. Pada lirik lagu pertama [matahari tәrbәnam hari mulai 

malam], lafal kata yang dinyanyikan berubah menjadi [matahali pәdәnam halih mule 

mahlam]. Pada contoh tersebut, terdapat beberapa gejala bahasa yang dialami 

keponakan. Pertama, pada kata [matahari] berubah menjadi [matahali]. Keponakan 

1 

Gejala Bahasa Anak..., Erlinda Widiyaningrum, FKIP, UMP, 2019



 

2 

 

mengalami penggantian fonem [r] menjadi fonem [l]. Kedua, pada kata [tәrbәnam] 

berubah menjadi [pәdәnam]. Keponakan mengalami dua kali penggantian fonem [t]→ 

[p] dan [b]→ [d], serta penghilangan fonem [r]. Ketiga, pada kata [hari] berubah 

menjadi [halih]. Selain mengalami gejala penggantian fonem [r] menjadi fonem [l], 

keponakan juga mengalami gejala bahasa penambahan fonem [h] di akhir kata. 

Keempat, pada kata [mulai] berubah menjadi [mule]. Terdapat proses perubahan suatu 

diftong [ai] menjadi monoftong [e]. Dan yang kelima, pada kata [malam] berubah 

menjadi [mahlam]. Keponakan juga mengalami penambahan fonem [h] di tengah 

kata. Macam-macam gejala bahasa lainnya juga dialami pada lirik lagu berikutnya.  

Selanjutnya, pada 12 Februari 2019 di sore hari. Peneliti melihat keponakan 

sedang bermain dengan teman perempuannya di rumah peneliti. Peristiwa menarik 

terjadi ketika teman perempuan yang sedang bermain dengan keponakan tiba-tiba 

menyanyikan lagu Tik Tik Tik Bunyi Hujan, karena pada saat itu hujan turun dengan 

deras. Pada lagu tersebut, terdapat kata [gәntiŋ]. Namun, ketika dinyanyikan oleh 

teman perempuan keponakan lafalnya berubah menjadi [gәtiŋ]. Terdapat gejala bahasa 

yang dialami teman perempuan keponakan yaitu berupa penghilangan fonem [n] di 

tengah kata tersebut. Berikutnya, kata [airña] juga mengalami perubahan ketika 

dilafalkan oleh teman perempuan keponakan yaitu berubah menjadi [aina]. Pada 

contoh tersebut, terdapat dua gejala bahasa sekaligus yaitu penghilangan fonem [r] 

dan penggantian fonem [ñ] menjadi fonem [n]. Perubahan bentuk kata tersebut terjadi 

karena anak belum sepenuhnya sempurna dalam pelafalannya terutama ketika 

menyanyikan tiap lirik yang terdapat pada lagu anak. 

Pada Kamis 27 Februari 2019 untuk lebih meyakinkan peneliti dalam 

mengambil penelitian mengenai gejala bahasa pada anak usia dini saat menyanyikan 
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lagu anak, peneliti juga melakukan observasi ke sebuah pendidikan nonformal dekat 

daerah tempat tinggal peneliti yaitu di Kelompok Bermain Biwara Pelita. Ketika 

peneliti hendak menuju ruang guru, peneliti mendengar salah satu siswa perempuan 

sedang menyanyi di depan kelas. Peneliti mendengar siswa perempuan tersebut 

menyanyikan lagu Balonku. Pada kata [warnaña], peneliti mendengar siswa 

perempuan tersebut melafalkannya menjadi [wanaña]. Dari contoh itu, terdapat gejala 

bahasa yang dialami oleh siswa perempuan tersebut yaitu berupa penghilangan fonem. 

Selain itu, peneliti juga mendengar kata [kacau] yang berubah menjadi [kacao] ketika 

dilafalkan oleh siswa perempuan tersebut. Gejala bahasa yang tampak pada contoh 

tersebut yaitu penggantian fonem di akhir kata.  

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti berasumsi bahwa pada anak usia dini 

di Kelompok Bermain Biwara Pelita juga mengalami gejala bahasa ketika melafalkan 

lirik lagu anak saat kegiatan bernyanyi. Adapun macam-macam gejala bahasa yang 

dialami oleh anak merupakan proses perkembangan bahasa anak dalam menambah 

perbendaharaan kata. Pada dasarnya perkembangan bahasa anak sudah pernah diteliti 

oleh Dardjowodjojo terhadap perkembangan cucunya yang bernama Echa dari lahir 

sampai usia lima tahun. Echa baru dapat mengucapkan [r] pada usia 4;9, tetapi 

adiknya Dhira sudah dapat mengucapkan bunyi tersebut pada usia 3;0. Dalam hal ini, 

yang harus dipegang sebagai patokan adalah bahwa suatu bunyi tidak akan 

melangkahi bunyi yang lain. Tidak ada anak yang sudah dapat mengucapkan [r] tetapi 

belum dapat mengucapkan [p], [g], dan [j]. Kapan bunyi-bunyi ini akan muncul 

berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Selain itu, Agun Dody Febriyantoro (2017) 

melakukan penelitian mengenai gejala bahasa pada anak usia 2-4 tahun di PAUD 

Pribadi Mandiri Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. 

Penelitian tersebut menemukan 6 gejala bahasa dari 15 macam gejala bahasa. Ika 
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Agustina Pratiwi.,dkk melakukan penelitian mengenai gejala bahasa siswa kelas X 

dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian tersebut 

menemukan 14 macam gejala bahasa, diantaranya: aferesis, sinkop, apokop, paragog, 

gejala adaptasi bahasa, subtitusi prefiks, subtitusi simulfiks, subtitusi sufiks, 

penghilangan fonem, ketidakteraturan, penggunaan partikel, kontraksi, akronim, dan 

singkatan. Namun penelitian mengenai gejala bahasa pada pelafalan lirik lagu anak 

belum pernah diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian 

“Gejala Bahasa Anak Usia Dini saat Menyanyikan Lagu Anak di Kelas A Kelompok 

Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. 

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja gejala bahasa anak usia dini saat 

menyanyikan lagu anak di kelas A Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa Gondang 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gejala bahasa anak usia dini saat 

menyanyikan lagu anak di kelas A Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa Gondang 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik 

secara teoretis maupun praktis sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian tentang 

perkembangan bahasa anak khususnya di bidang pelafalan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan 

sekaligus menerapkan teori ketatabahasaan khususnya teori gejala bahasa. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Peneliti dapat mengetahui dan dapat mendeskripsikan perkembangan bahasa anak 

terutama dalam pelafalan, sehingga memperkuat teori-teori dan penelitian 

sebelumnya.  

b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam analisis gejala bahasa pada perkembangan bahasa anak.  
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