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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian dengan judul Analisis Gejala Bahasa Anak Usia 2-4 Tahun di 

PAUD Pribadi Mandiri Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten 

Banyumas Maret-April Tahun 2017 oleh Agun Dody Febiyantoro, tahun 2017 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Agun Dody Febiyantoro tersebut bertujuan 

untuk mendeskripsikan gejala bahasa pada tuturan anak usia 2-4 tahun di PAUD 

Pribadi Mandiri Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Konsep 

pemikiran yang digunakan dalam penelitan tersebut ialah pendapat Masnur Muslich 

dalam bukunya yang berjudul Tatabentuk Bahasa Indonesia. Data pada penelitian 

tersebut yaitu kata hasil ujaran anak usia 2-4 tahun di PAUD Pribadi Mandiri, 

sedangkan sumber datanya yaitu anak usia 2-4 tahun di PAUD tersebut. 

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Agun Dody 

Febiyantoro dengan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, pada tahap penyediaan data 

sama-sama menggunakan teknik dasar berupa teknik sadap dan teknik lanjutan berupa 

teknik rekam, dan teknik catat. Namun yang sedikit membedakan, jika Agun Dody 

Febiyantoro menggunakan teknik lanjutan berupa teknik SLC (Simak Libat Cakap), 

sedangkan dalam penelitian ini teknik lanjutan yang digunakan yaitu teknik SBLC 

(Simak Bebas Libat Cakap). Dalam menerapkan teknik sadap, penelitian ini sama-

sama menggunakan alat bantu berupa handphone yang digunakan untuk merekam. 

Persamaan berikutnya yaitu pada tahap penyajian hasil data, sama-sama menggunakan 

metode formal dan informal.  

6 

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



 

7 

 

Perbedaan mendasar penelitian yang telah dilakukan oleh Agun Dody 

Febiyantoro dengan penelitian ini terletak pada tujuan, data, dan sumber data 

penelitian. Pada penelitian berjudul “Gejala Bahasa Anak Usia Dini saat Menyanyikan 

Lagu Anak di Kelas A Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang” ini bertujuan untuk mendeskripsikan gejala bahasa anak 

usia dini saat menyanyikan lagu anak di kelas A Kelompok Bermain Biwara Pelita 

Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Data dalam penelitian ini 

berupa lirik lagu anak yang dinyanyikan anak usia dini di kelas A Kelompok Bermain 

Biwara Pelita, sedangkan sumber datanya yaitu anak-anak usia dini di kelas A 

Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang.   

 

2. Penelitian dengan judul Makna Kontekstual dan Gejala Bahasa Kosakata 

Bahasa Gay pada Komunitas Arus Pelangi Purwokerto, Desember 2017 oleh 

Retno Safitri, tahun 2019 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Safitri tersebut bertujuan untuk 

mendeskripsikan makna kontekstual dan gejala bahasa kosakata bahasa gay pada 

komunitas Arus Pelangi Purwokerto. Konsep pemikiran yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah pendapat Pateda untuk jenis makna kontekstual dan teori gejala 

bahasa dalam penelitian ini mengacu pada tiga ahli yaitu Badudu, Muslich, dan 

Mastuti. Gejala bahasa yang dihasilkan dari kombinasi ketiga ahli tersebut yaitu: 

analogi, penambahan fonem, penghilangan fonem, kontraksi (pemendekan kata), 

adaptasi, varian (penggantian huruf), diftongisasi, monoftongisasi, penggunaan istilah 

lain, dan penggunaan bahasa Inggris. Data pada penelitian tersebut yaitu kosakata 

bahasa gay anggota Arus Pelangi Purwokerto, Desember Tahun 2017, yakni kata-kata 
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khas dari komunitas tersebut. Sedangkan sumber datanya yaitu para penutur (gay) 

yang merupakan anggota Arus Pelangi yang berada di Purwokerto. Penyediaan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode simak. Di dalam 

metode simak, peneliti menggunakan teknik dasar berupa teknik sadap, dan teknik 

lanjutan berupa teknik SBLC (Simak Bebas Libat Cakap), dan teknik catat. 

Penganalisisan data penelitian tersebut menggunakan metode agih dengan teknik 

dasar berupa teknik BUL (Bagi Unsur Langsung) dan  teknik lanjutan berupa teknik 

ganti. Selain menggunakan metode agih, penelitian tersebut juga menggunakan 

metode padan pragmatik untuk menganalisis makna kontekstualnya.  

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Retno Safitri dengan 

penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Persaman berikutnya yaitu sama-sama menggunakan handphone 

sebagai alat bantu untuk merekam. Perbedaan penelitian Retno Safitri dengan 

penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, data, sumber data, dan penyajian data. 

Pada penelitian berjudul “Gejala Bahasa Anak Usia Dini saat Menyanyikan Lagu 

Anak di Kelas A Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang” ini bertujuan untuk mendeskripsikan gejala bahasa anak usia 

dini saat menyanyikan lagu anak di kelas A Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa 

Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Data dalam penelitian ini berupa 

lirik lagu anak yang dinyanyikan anak usia dini di kelas A Kelompok Bermain Biwara 

Pelita, sedangkan sumber datanya yaitu anak-anak usia dini di kelas A Kelompok 

Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten  

Pemalang. Penyajian hasil data pada penelitian ini menggunakan metode formal dan 

informal.  
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B. Landasan Teori  

1. Bahasa  

Menurut Kridalaksana (2011:24), bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasikan diri. Dardjowidjojo (2010:16), menyatakan bahasa adalah 

suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat 

bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada 

budaya yang mereka miliki bersama. Pengertian yang senada juga dikemukakan oleh 

Chaer (2003:30), mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang 

bersifat arbitrer, yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk 

berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. 

Bahasa adalah satu sistem, artinya bahasa itu bukan merupakan satu sistem 

tunggal melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem (subsistem fonologi, sintaksis, 

dan leksikon). Sistem bahasa merupakan sistem lambang, yaitu berupa bunyi. Bunyi 

tersebut adalah bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Sistem lambang 

bahasa bersifat arbitrer, artinya antara lambang yang berupa bunyi itu tidak memiliki 

hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat 

ucap manusia yang bersifat arbitrer dan konvensional. Bahasa digunakan oleh 

masyarakat bahasa untuk bekerja sama, mengidentifikasikan diri, dan berkomunikasi.  

 

2. Gejala Bahasa  

a. Pengertian Gejala Bahasa  

Menurut Badudu (1985:47), gejala bahasa yaitu peristiwa yang menyangkut 

bentukan-bentukan kata atau kalimat dengan segala macam proses pembentukannya. 
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Hal serupa juga dikemukakan oleh Muslich (2009:101), bahwa perubahan-perubahan 

bentuk kata apa pun dalam suatu bahasa lazim disebut gejala bahasa. Dari kedua 

pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa gejala bahasa merupakan peristiwa 

perubahan bentuk kata dalam suatu bahasa dengan segala macam proses 

pembentukannya.  

 

b. Macam-Macam Gejala Bahasa  

Ada beberapa pendapat mengenai macam-macam gejala bahasa, namun dalam 

pembahasan ini akan difokuskan uraian pendapat dari dua ahli, yakni pendapat 

Masnur Muslich dan J.S. Badudu. Ada 15 macam gejala bahasa menurut Muslich 

(2009:101-109), yaitu: (1) analogi, (2) adaptasi, (3) kontaminasi, (4) hiperkorek, (5) 

varian, (6) asimilasi, (7) disimilasi, (8) adisi, (9) reduksi, (10) metatesis, (11) 

diftongisasi, (12) monoftongisasi, (13) anaptiksis, (14) haplologi, (15) kontraksi. 

Sedangkan menurut Badudu (1985:47-65), terdapat 9 macam gejala bahasa yaitu: (1) 

gejala analogi, (2) gejala kontaminasi, (3) gejala pleonasme, (4) gejala hiperkorek, (5) 

penambahan fonem, (6) penghilangan fonem, (7) gejala kontraksi, (8) gejala 

metatesis, (9) gejala adaptasi. Dari kedua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa macam-macam gejala bahasa meliputi: analogi, adaptasi, kontaminasi, 

pleonasme, hiperkorek, varian, asimilasi, disimilasi, adisi atau penambahan fonem, 

reduksi atau penghilangan fonem, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, anaptiksis, 

haplologi, dan kontraksi.  

 

1) Analogi  

Muslich (2009:101), mengungkapkan bahwa analogi adalah suatu bentukan 

bahasa dengan meniru contoh yang sudah ada. Dalam suatu bahasa yang sedang 
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tumbuh dan berkembang, pembentukan kata-kata baru (analogi) sangat penting sebab 

bentukan kata baru dapat memperkaya perbendaharaan bahasa. Pendapat yang serupa 

juga dikemukakan oleh Badudu (1985:47), analogi diartikan sebagai suatu bentukan 

bahasa yang meniru contoh yang sudah ada. Berdasarkan dua pendapat ahli di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa gejala bahasa analogi adalah suatu bentuk bahasa 

yang meniru bahasa yang sudah ada. Bentukan bahasa yang baru, dapat memperkaya 

perbendaharaan bahasa. 

Pada kata hartawan. Kata tersebut meniru dari kata yang sudah ada yaitu 

harta. Harta merupakan barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau 

barang milik seseorang. Dari definisi tersebut, untuk menyebut orang yang banyak 

hartanya atau orang kaya, maka muncullah kata baru yaitu hartawan. Contoh lain 

gejala bahasa analogi yaitu: dewa-dewi, putra-putri, bangsawan, dan negarawan. 

 

2) Adaptasi  

Muslich (2009:102), menjelaskan bahwa gejala bahasa adaptasi adalah 

perubahan bunyi dan struktur bahasa asing menjadi bunyi dan struktur yang sesuai 

dengan penerimaan pendengaran atau ucapan lidah bangsa pemakai bahasa yang 

dimasukinya. Badudu (1985:65), mengartikan adaptasi adalah penyesuaian. Kata-kata 

pungut yang diambil dari bahasa asing berubah bunyinya sesuai dengan penerimaan 

pendengaran atau ucapan lidah orang Indonesia. Berdasarkan dua pendapat ahli di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa gejala bahasa adaptasi merupakan penyesuaian bunyi 

dari kata-kata pungut berdasarkan pendengaran atau alat ucap seseorang tersebut. 

Adaptasi atau penyesuaian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adaptasi fonologis dan 

adaptasi morfologis.  
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a) Adaptasi Fonologis  

Adaptasi fonologis merupakan penyesuaian perubahan bunyi bahasa asing 

menjadi bunyi yang sesuai dengan ucapan lidah bangsa pemakai bahasa yang 

dimasukinya. Adaptasi ini menekankan pada lafal bunyi, misalnya: 

fadhuli  (Arab)  →  peduli 

vooloper (Belanda) → pelopor 

trampil  (Jawa)  → terampil  

vacantie (Belanda) → pakansi 

 

Pada contoh di atas, kata fadhuli berasal dari bahasa Arab. Namun, ketika kata 

tersebut diadaptasi secara fonologis ke dalam bahasa Indonesia mengalami 

penyesuaian perubahan bunyi dengan ucapan lidah bangsa Indonesia sehingga 

lafalnya berubah menjadi peduli. Hal tersebut juga berlaku pada contoh berikutnya 

yaitu pada kata vooloper yang berasal dari bahasa Belanda, namun ketika diadaptasi 

secara fonologis ke dalam bahasa Indonesia lafalnya mengalami perubahan menjadi 

pelopor. Selain itu juga terdapat kata trampil yang berasal dari bahasa Jawa (daerah) 

yang lafalnya mengalami perubahan menjadi terampil setelah diadaptasi secara 

fonologis ke dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, kata vacantie yang berasal dari 

bahasa Belanda mengalami gejala adaptasi fonologis menjadi pakansi oleh bangsa 

pemakai bahasa yang dimasukinya.  

 

b) Adaptasi Morfologis   

Adaptasi morfologis merupakan penyesuaian struktur bentuk kata. Tentu saja, 

perubahan struktur bentuk kata ini pasti berpengaruh pada perubahan bunyi, misalnya 

pada contoh di bawah ini: 

schildwacht (Belanda)  → sekilwak 

parameswari (Sanskerta)  → permaisuri 

prahara (Sanskerta)  → perkara  
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Pada contoh di atas, kata schildwacht berasal dari bahasa Belanda. Namun, ketika kata 

tersebut diadaptasi secara morfologis ke dalam bahasa Indonesai mengalami 

penyesuaian struktur bentuk kata menjadi sekilwak. Begitu juga pada contoh 

berikutnya yaitu pada kata parameswari dan prahara yang berasal dari bahasa 

Sanskerta. Kata tersebut mengalami perubahan struktur bentuk kata menjadi 

permaisuri dan perkara ketika diadaptasi secara morfologis ke dalam bahasa 

Indonesia. Perubahan struktur bentuk kata tersebut mengacu pada kaidah-kaidah 

penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

 

3) Kontaminasi  

Muslich (2009:103), menjelaskan kata kontaminasi dalam bahasa Indonesia 

sama dengan kerancuan. Kata rancu berarti „campur aduk‟, „tumpang-tindih‟, „kacau‟. 

Dalam bidang bahasa, kata rancu (kerancuan) dipakai sebagai istilah yang berkaitan 

dengan pencampuradukan dua unsur bahasa (imbuhan, kata, frase, atau kalimat) yang 

tidak wajar. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Badudu (1985:51), bahwa 

gejala kontaminasi adalah suatu gejala bahasa yang dalam bahasa Indonesia 

diistilahkan dengan kerancuan. Rancu artinya „kacau‟, jadi kerancuan artinya 

„kekacauan‟. Dalam hal ini, yang dirancukan ialah susunan, perserangkaian, atau 

penggabungan. 

Berdasarkan dua pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa gejala 

kontaminasi ialah bentukan kata yang tidak wajar atau rancu yang disebabkan oleh 

proses pencampuradukan atau penggabungan dua unsur bahasa yang tidak wajar. 

Ketidakwajaran yang menunjukkan bentuk rancu itu (khususnya bentukan kata) dapat 

diuraikan sebagia berikut:  
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dinasionalisirkan  

dipublisirkan 

 

Pada contoh di atas, kita melihat kerancuan akhiran {-ir} (Belanda) dengan akhiran {-

kan}. Baik akhiran {-ir} maupun akhiran {-kan} berfungsi membentuk kata kerja. 

Pada bentuk rancu dinasionalisirkan dan dipublisirkan, terjadi dua kali proses 

pembentukan kata kerja itu; pertama, dengan akhiran {-ir}, dan kedua, dengan akhiran 

{-kan}. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerancuan. Bentuk dinasionalisirkan 

berasal dari tumpang-tindih dua kata: dinasionalisir dan dinasionalisasikan, kedua 

bentuk terakhir ini sama artinya. Bentuk kata kerja di atas dalam pemakaian bahasa 

Indonesia bersaing dengan kata-kata dinasionalisasikan dan dipublikasikan, yang 

hanya terjadi satu kali proses pembentukannya, yaitu dari kata benda nasional dan 

kata publikasi. Peristiwa di atas disebut kontaminasi bentuk kata. Contoh lain: 

direalisirkan, dipertinggikan, diperluaskan, dan lain-lain.  

 

4) Pleonasme  

Menurut Badudu (1985:55), kata pleonasme berasal dari bahasa Latin 

“pleonasmus” dalam bahasa Grika “pleonazein” artinya „kata-kata berlebih-lebihan‟. 

Karena itu, gejala pleonasme dalam bahasa berarti pemakaian kata yang berlebih-

lebihan, yang sebenarnya tidak perlu. Pengertian yang senada juga dikemukakan oleh 

Kridalaksana (2011:195), bahwa pleonasme merupakan pemakaian kata-kata lebih 

dari pada yang diperlukan. Berdasarkan kedua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa gejala pleonasme merupakan gejala bahasa yang ditandai dengan pemakaian 

kata-kata berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh gejala pleonasme, 

yaitu: naik ke atas. Pada contoh tersebut merupakan pemakaian kata yang berlebihan, 
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karena pada kata naik itu sendiri diartikan sebagai bergerak ke atas atau ke tempat 

yang lebih tinggi. Jadi, penggunakan kata naik ke atas menjadi sangat berlebihan. 

Sehingga, kita dapat memilih akan menggunakan kata naik saja atau ke atas saja 

sudah cukup dan tidak menyebabkan berlebihan dalam pemakaian kata. Contoh gejala 

pleonasme lainnya, yaitu: turun ke bawah, mundur ke belakang, menendang dengan 

kaki, dan lain-lain.  

 

5) Hiperkorek  

Menurut Muslich (2009:104), gejala hiperkorek merupakan proses pembetulan 

bentuk yang sudah betul lalu malah menjadi salah. Maksudnya, sesuatu yang sudah 

betul dibetulkan lagi, yang akhirnya malah menjadi salah, setidaknya dianggap betul 

yang tidak baku. Hal tersebut sesuai dengan gejala bahasa hiperkorek menurut Badudu 

(1985:58), yang mengungkapkan bahwa gejala bahasa hiperkorek adalah proses 

pembentukan betul dibalik betul. Maksudnya, yang sudah betul dibetul-betulkan lagi 

akhirnya menjadi salah. 

Dari kedua pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gejala 

hiperkorek ialah pembetulan bentuk kata yang sudah benar dan baku namun justru 

menjadi tidak benar dan tidak baku lagi. Gejala bahasa hiperkorek dapat dilihat pada 

contoh berikut ini: 

saraf  menjadi syaraf 

ahli  menjadi akhli 

paham  menjadi faham 

 

Pada contoh di atas, kata saraf mengalami pembetulan bentuk kata menjadi syaraf 

namun menyebabkan kata tersebut menjadi tidak baku lagi. Pada kata ahli mengalami 

pembetulan bentuk kata menjadi akhli yang menyebabkan kata tersebut merupakan 
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bentuk tidak baku dari kata ahli. Selanjutnya Kata paham mengalami pembetulan 

bentuk kata lagi menjadi faham yang justru menyebabkan kata tersebut menjadi tidak 

benar dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia dan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kata faham tersebut menjadi bentuk tidak baku dari kata paham.  

 

6)  Varian  

Menurut Muslich (2009:105), gejala varian merupakan gejala bahasa yang 

sering ditemukan dan diucapkan oleh para pejabat pada masa Orde Baru. Gejala 

bahasa ini sangat identik dengan perubahan vokal [a] pada sufiks –kan menjadi [ә]. 

Meskipun demikian tidak jarang pula ditemukan gejala bahasa varian pada masyarakat 

penutur yang bukan berasal dari kalangan pejabat. Kridalaksana (2011:253), 

mengungkapkan bahwa gejala bahasa varian adalah nilai tertentu dari suatu variabel. 

Berdasarkan pengertian dua ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gejala 

bahasa varian merupakan bentuk gejala bahasa yang ditandai dengan adanya 

penggantian fonem pada suatu kata. Gejala varian dapat dilihat pada contoh berikut 

ini:  

direncanakan  menjadi direncanaken 

berdasarken  menjadi berdasarken 

berdiri   menjadi beldili 

 

Melihat contoh di atas, kata dirәncanakan mengalami perubahan bentuk kata menjadi 

dirәncanakәn. Pada kata tersebut terjadi penggantian fonem [a] menjadi fonem [ә], 

dan biasanya kata tersebut sering diucapkan oleh orang Indonesia zaman dahulu. Kata 

bәrdiri mengalami perubahan bentuk kata menjadi bәldili, yaitu telah terjadi 

penggantian fonem [r] menjadi fonem [l]. Gejala tersebut terjadi biasanya karena 

kemampuan bahasa seseorang masih dalam tahap perkembangan.   
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7) Asimilasi  

Menurut Muslich (2009:105), gejala asimilasi adalah proses penyamaan atau 

penghampirsamaan bunyi yang tidak sama. Pendapat yang senada juga dikemukakan 

oleh Kridalaksana (2011:20), bahwa asimilasi merupakan proses perubahan bunyi 

yang mengakibatkannya mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Berdasarkan 

pendapat dua ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa gejala bahasa asimilasi ialah 

perubahan dua fonem atau bunyi yang tidak sama menjadi sama atau setidaknya 

hampir sama. Gejala bahasa asimilasi dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

alsalam → assalam → asalam 

inmoral → immoral → imoral 

mertua  → mentua 

 

Pada contoh di atas, misalnya kata alsalam mengalami gejala bahasa asimilasi  

yaitu perubahan dua bunyi [l] dan [s] menjadi bunyi yang sama, sehingga menjadi 

assalam. 

 

8) Disimilasi  

Menurut Muslich (2009:105), disimilasi adalah proses berubahnya dua buah 

fonem yang sama menjadi tidak sama. Pengertian disimilasi tersebut sesuai dengan 

pengertian menurut Kridalaksana (2011:51), yang mengungkapkan disimilasi adalah 

proses perubahan yang terjadi bila dua bunyi yang sama berubah menjadi tak sama. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gejala 

disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Gejala bahas disimilasi adalah 

perubahan dua fonem atau bunyi yang sama menjadi tidak sama. Gejala bahasa 

disimilasi dapat dilihat pada contoh berikut ini: 
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citta  (Sanskerta) → cipta 

sajjana  (Sanskerta) → sarjana 

lauk-lauk (Melayu) → lauk pauk 

 

Pada contoh di atas, misalnya kata citta mengalami gejala bahasa disimilasi yaitu 

perubahan dua bunyi [t] yang sama menjadi bunyi yang berbeda, sehingga menjadi 

cipta.  

 

9) Adisi (Penambahan Fonem)  

Menurut Muslich (2009:106), adisi adalah perubahan yang terjadi dalam suatu 

tuturan yang ditandai oleh penambahan fonem. Gejala penambahan fonem dibedakan 

menjadi tiga macam: penambahan fonem di depan kata disebut  protesis, penambahan 

di tengah kata disebut epentesis, dan penambahan di akhir kata disebut paragog 

(Badudu, 1985:63). Jadi, dapat disimpulkan bahwa gejala bahasa adisi memiliki 

pengertian yang sama dengan penambahan fonem yaitu perubahan bentuk kata yang 

ditandai dengan adanya penambahan fonem pada kata tersebut. Gejala adisi dapat 

dibedakan atas protesis, epentesis, dan paragog.  

 

a) Protesis 

Protesis ialah proses penambahan fonem pada awal kata. Gejala bahasa adisi 

protesis dapat dilihat pada contoh berikut ini:  

mas  → emas 

stri  → istri 

smara   → asmara 

 

Melihat contoh di atas, kata mas mengalami gejala bahasa adisi protesis yaitu 

penambahan fonem [e] di awal kata sehingga menjadi emas. Kata stri mengalami 
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penambahan fonem [i] di awal kata sehingga menjadi istri. Kata smara mengalami 

penambahan fonem [a] di awal kata sehingga menjadi asmara.  

 

b) Epentesis  

Epentesis ialah proses penambahan fonem di tengah kata. Gejala bahasa adisi 

epentesis dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

racana  → rencana 

upama  → umpama    

kapak  → kampak 

 

Dari contoh di atas, kata racana mengalami gejala bahasa penambahan fonem [n] di 

tengah kata sehingga menjadi rencana. Kata upama mengalami gejala bahasa adisi 

epentesis berupa penambahan fonem [m] di tengah kata sehingga menjadi umpama. 

Selanjutnya, kata kapak mengalami gejala penambahan fonem [m] di tengah kata 

sehingga menjadi kampak.  

 

c) Paragog 

Paragog ialah proses penambahan fonem pada akhir kata. Gejala bahasa adisi 

paragog dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

lamp  → lampu 

ina  → inang 

adi  → adik 

hulubala → hulubalang 

 

Pada contoh di atas, kata lamp mengalami gejala bahasa adisi paragog yaitu berupa 

penambahan fonem [u] di akhir kata sehingga menjadi lampu. Kata ina mengalami 

gejala penambahan fonem [ng] di akhir kata sehingga menjadi inang. Selanjutnya, 

kata adi mengalami gejala penambahan fonem [k] di akhir kata sehingga menjadi 
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adik. Kata hulubala mengalami gejala bahasa adisi paragog yaitu berupa penambahan 

fonem [ng] di akhir kata sehingga menjadi hulubalang.  

 

10) Reduksi (Penghilangan Fonem)  

Muslich (2009:106), menjelaskan bahwa gejala reduksi adalah peristiwa 

pengurangan fonem dalam suatu kata. Gejala reduksi dapat dibedakan atas aferesis, 

sinkop, dan apokop. Penghilangan fonem juga diungkapkan Badudu (1985:63), bahwa 

gejala penghilangan atau penanggalan fonem dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu 

penghilangan fonem pada awal kata disebut aferesis, penghilangan fonem di tengah 

kata disebut sinkop, dan penghilangan fonem di akhir kata disebut apokop. 

Berdasarkan pendapat dua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa gejala reduksi 

memiliki pengertian yang sama dengan penghilangan fonem, yaitu perubahan bentuk 

kata yang ditandai dengan adanya pengurangan atau penghilangan fonem dalam 

sebuah kata. 

 

a) Aferesis 

Aferesis ialah proses penghilangan fonem pada awal kata. Gejala bahasa 

reduksi aferesis dapat dilihat pada contoh berikut: 

upawasa → puasa 

tatapi  → tetapi  → tapi 

telentang → lentang 

aku  → ku 

akan  → kan 

 

Pada contoh di atas, kata upawasa mengalami gejala bahasa reduksi aferesis yaitu 

berupa penghilangan fonem [u] di awal kata, sehingga menjadi puasa. Kata tetapi 

mengalami penghilangan fonem [t] dan [e] di awal kata, sehingga menjadi tapi. 
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Berikutnya kata telentang mengalami gejala reduksi aferesis menjadi lentang, yaitu 

terjadi penghilangan fonem [t] dan [e] di awal kata. Gejala aferesis juga terjadi pada 

kata aku yaitu terdapat penghilangan fonem [a] di awal kata, sehingga menjadi ku. 

Selanjutnya, kata akan mengalami gejala penghilangan fonem [a] di awal kata, 

sehingga menjadi kan. 

 

b) Sinkop 

Sinkop ialah penghilangan fonem di tengah-tengah kata. Gejala bahasa reduksi 

sinkop dapat dilihat pada contoh berikut: 

sahaya  → saya 

kelamarin → kemarin 

bahasa  → basa 

kelabu  → keabu 

mahir  → mair 

 

Pada contoh di atas, kata sahaya mengalami penghilangan fonem di tengah kata yaitu 

fonem [h] dan [a] sehingga menjadi saya. Kata kelamarin mengalami penghilangan 

fonem [l] dan [a] di tengah kata sehingga menjadi kemarin. Kata bahasa menghalami 

penghilangan fonem [h] dan [a] di tengah kata sehingga menjadi basa. Selanjutnya, 

kata kelabu mengalami gejala bahasa reduksi sinkop yaitu berupa penghilangan fonem 

[l] di tengah kata, sehingga kata yang dihasilkan menjadi keabu. Kata mahir 

mengalami gejala penghilangan fonem [h] di tengah kata sehingga menjadi mair.  

 

c) Apokop 

Apokop merupakan bagian dari gejala bahasa reduksi. Apokop ialah proses 

penghilangan fonem pada akhir kata. Gejala bahasa reduksi apokop dapat dilihat pada 

contoh berikut: 
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pelangit → pelangi 

possesiva → posesif 

import  → impor 

mpulaut → pulau 

 

Pada contoh di atas, kata pelangit mengalami penghilangan fonem [t] di akhir kata 

sehingga menjadi pelangi. Kata possesiva mengalami penghilangan fonem di akhir 

kata sehingga menjadi posesif. Selanjutnya, kata import mengalami gejala bahasa 

reduksi apokop yaitu berupa penghilangan fonem [t] di akir kata, sehingga menjadi 

impor. Berikutnya, kata mpulaut mengalami gejala bahasa reduksi apokop yaitu 

penghilangan fonem [t] di akhir kata sehingga menjadi pulau.  

 

11) Metatesis  

Muslich (2009:107), mengungkapkan bahwa metatesis suatu pertukaran, 

adalah perubahan kata yang fonem-fonemnya bertukar tempatnya. Badudu (1985:64), 

menjelaskan bahwa gejala metatesis ialah gejala bahasa yang memperlihatkan 

pertukaran tempat satu atau beberapa fonem. Berdasarkan kedua pendapat ahli di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa gejala metatesis ialah gejala bahasa yang ditandai 

dengan adanya pertukaran fonem dalam sebuah kata. Gejala metatesis dapat dilihat 

pada contoh berikut ini: 

rontal  → lontar 

beting  → tebing 

lebat  → tebal 

 

Dari contoh di atas, fonem [r] pada kata rontal mengalami pertukaran dengan fonem 

[l] sehingga kata yang dihasilkan menjadi lontar. Fonem [b] pada kata beting 

mengalami pertukaran dengan fonem [t] sehingga kata yang dihasilkan menjadi 

tebing. Selanjutnya, kata lebat mengalami gejala bahasa metatesis berupa pertukaran 

fonem [l] dengan fonem [t] sehingga kata yang dihasilkan menjadi tebal.  
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12) Diftongisasi  

Muslich (2009:107), mengungkapkan diftongisasi adalah proses perubahan 

suatu monoftong menjadi diftong. Pengertian yang serupa juga dikemukakan oleh 

Kridalaksana (2011:50), bahwa diftongisasi adalah proses perubahan vokal menjadi 

diftong. Monoftong adalah bunyi vokal yang dihasilkan tanpa gerakan lidah, 

sedangkan diftong ialah bunyi bahasa yang pada waktu pengucapannya ditandai oleh 

perubahan gerak lidah dan perubahan tamber satu kali, dan yang berfungsi sebagai inti 

dari suku kata. Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

gejala diftongisasi ialah gejala bahasa pada sebuah kata yang ditunjukkan dengan 

berubahnya monoftong menjadi diftong. Gejala diftongisasi dapat dilihat pada contoh 

berikut: 

pulo  → pulau 

pete  → petai 

bale  → balai 

 

Melihat contoh di atas, kata pulo mengalami gejala bahasa diftongisasi yaitu 

berubahnya suatu monoftong [o] menjadi diftong [au] sehingga kata yang dihasilkan 

menjadi pulau. Kata pete mengalami perubahan pada monoftong [e] menjadi diftong 

[ai] sehingga kata yang dihasilkan menjadi petai. Selanjutnya, kata bale mengalami 

gejala diftongisasi yaitu berubahnya suatu monoftong [e] menjadi diftong [ai] 

sehingga kata yang dihasilkan menjadi balai.  

  

13) Monoftongisasi 

Muslich (2009:108) menjelaskan bahwa monoftongisasi adalah proses 

perubahan suatu diftong (gugus vokal) menjadi monoftong. Pengertian yang senada 

juga dikemukakan oleh Kridalaksana (2011:157), yang menyatakan bahwa 
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monoftongisasi adalah proses perubahan dari sebuah diftong menjadi sebuah 

monoftong. Berdasarkan pendapat dari dua ahli tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa gejala monoftongisasi merupakan kebalikan dari diftongisasi. Monoftongisasi 

adalah perubahan bentuk kata yang ditandai dengan berubahnya suatu diftong menjadi 

monoftong. Gejala monoftongisasi dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

gurau  → guro 

sungai  → sunge 

danau  → dano 

 

Pada contoh di atas, kata gurau mengalami gejala bahasa monoftongisasi yaitu 

berubahnya suatu diftong [au] menjadi monoftong [o] sehigga kata yang dihasilkan 

menjadi guro. Kata sungai juga mengalami gejala perubahan suatu diftong [ai] 

menjadi monoftong [e] sehingga kata yang dihasilkan menjadi sunge. Selanjutnya, 

kata danau mengalami peruahan suatu diftong [au] menjadi monoftong [o] sehingga 

kata yang dihasilkan menjadi dano.  

 

14) Anaptiksis  

Muslich (2009:108) mengungkapkan gejala anaptiksis adalah proses 

penambahan suatu bunyi dalam suatu kata guna memperlancar ucapannya. Sedangkan 

menurut Kridalaksana (2011:15-16), anaptiksis adalah penyisipan vokal pendek di 

antara dua konsonan atau lebih untuk menyederhanakan struktur suku kata. 

Berdasarkan pendapat dari dua ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gejala 

anaptiksis merupakan penyisipan suatu bunyi (vokal maupun konsonan) yang timbul 

di antara dua fonem dalam suatu kata guna memperlancar pelafalan. Gejala anaptiksis 

dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

putra  → putera  

pakaian → pakaiyan  

gurauan → gurauwan  
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Dari contoh di atas, kata putra mengalami gejala anaptiksis berupa penyisipan bunyi 

[e] diantara fonem [t] - [r] yang berfungsi untuk mempermudah pengucapan sehingga 

menjadi putera. Pada kata pakaian terdapat penyisipan bunyi [y] yang berfungsi untuk 

memperlancar pengucapan sehingga menjadi pakaiyan. Selanjutnya, kata gurauan 

terdapat penyisipan bunyi [w] diantara fonem [u] - [a] yang berfungsi untuk 

memperlancar pengucapan sehingga menjadi gurauwan.  

 

15) Haplologi  

Muslich (2009:108), menyatakan haplologi adalah proses penghilangan suku 

kata yang ada di tengah-tengah kata. Sedangkan menurut Kridalaksana (2011:80), 

haplologi ialah penghilangan satu atau dua bunyi yang sama dan berurutan. 

Berdasarkan pendapat dua ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gejala 

haplologi adalah gejala bahasa yang ditandai oleh penghilangan suku kata  

yang terletak di tengah-tengah kata. Gejala haplologi dapat dilihat pada contoh berikut 

ini: 

budhidaya  →  budaya 

mahardhika  → merdeka 

sarnanantara  → sementara 

 

Pada contoh di atas, misalnya kata budhidaya mengalami gejala bahasa haplologi 

berupa penghilangan suku kata yang terletak di tengah kata sehingga menjadi budaya. 

Kata mahardhika juga mengalami gejala bahasa haplologi yaitu penghilangan suku 

kata yang terletak di tengah-tengah kata sehingga menjadi merdeka. Selanjutnya, kata 

sarnanantara juga mengalami gejala penghilangan suku kata yang terletak di tengah 

kata sehingga menjadi sementara.  
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16) Kontraksi  

Muslich (2009:109), menyatakan kontraksi adalah gejala bahasa yang 

memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada 

perubahan atau penggantian fonem. Pengertian yang senada juga dikemukakan oleh 

Badudu (1985:64), bahwa gejala kontraksi merupakan gejala bahasa yang 

memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Sedangkan menurut 

Kridalaksana (1992:162), kontraksi yaitu proses pemendekan yang meringkaskan 

leksem dasar atau gabungan leksem. Berdasarkan pendapat tiga ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa gejala kontraksi adalah pemendekan leksem dasar atau gabungan 

leksem dengan cara menghilangkan satu atau lebih fonem yang ada. Gejala bahasa 

kontraksi dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

bahagianda  → baginda 

tidak ada  → tiada 

tapian na uli   → tapanuli 

 

Pada contoh di atas, misalnya kata tidak ada mengalami gejala bahasa kontraksi 

berupa pemendekan dari dua kata yang digabungkan sehingga kata yang dihasilkan 

menjadi tiada, terdapat beberapa fonem yang dihilangkan.  

 

3. Perkembangan Bahasa Anak 

Bahasa yang dimiliki manusia (anak) tidak serta merta sempurna seperti yang 

dialami ketika sudah dewasa, namun mengalami perkembangan tahap demi tahap. 

Setiap manusia akan mengalami perkembangan, baik itu perkembangan sikap, cara 

berpikir, maupun perkembangan bahasa. Setiap perkembangan akan mengalami masa 

transisi dan dalam masa transisi akan selalu ada proses akuisisi. Akuisisi dalam hal ini 

adalah pemerolehan. Akuisisi bahasa berarti pemerolehan bahasa. Perkembangan 
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akuisisi bahasa anak berhubungan dengan kematangan syarafnya setiap hari. Semakin 

matang syaraf otak kiri seseorang biasanya semakin matang pula kemampuan 

berbahasanya (Suroso, 2016:111).  

Perkembangan bahasa anak usia dini ditempuh melalui cara yang sistematis 

dan berkembang bersama-sama dengan pertambahan usianya. Dengan demikian, 

seorang anak lahir tidak begitu saja menguasai bahasa melainkan ada tahap-tahap 

tertentu yang harus dilaluinya. Schaerlaekens dalam Mar‟at (2009:61-67) membagi 

fase-fase perkembangan bahasa anak dalam empat periode. Perbedaan fase-fase ini 

berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang khas pada setiap periode. Adapun periode-

periode tersebut sebagai berikut: 

 

a. Periode Prelingual (Usia 0 – 1 tahun)  

Fase ini disebut periode prelingual karena anak belum dapat mengucapkan 

„bahasa ucapan‟ seperti yang diucapkan orang dewasa, dalam arti belum mengikuti 

aturan-aturan bahasa yang berlaku. Pada periode ini, anak mempunyai „bahasa‟ 

sendiri, misalnya „mengoceh‟ sebagai ganti komunikasi dengan orang lain. 

Contohnya: baba, mama, tata, yang mungkin merupakan reaksi terhadap situasi 

tertentu atau orang tertentu sebagai awal suatu simbolisasi karena kematangan proses 

mental (kognitif) pada usia 9 – 10 bulan. Selain mengoceh ia pun „menjerit‟. Bahasa 

semacam ini belum dapat dikatakan sebagai suatu bahasa yang konvensional, karena 

itu periode ini disebut periode prelingual. Pada periode ini, perkembangan yang 

mencolok adalah perkembangan comprehension, artinya penggunaan bahasa secara 

pasif. Misalnya anak mulai bereaksi terhadap pembicaraan orang dengan melihat 

kepada pembicara dan memberikan reaksi yang berbeda terhadap suara yang ramah 

atau tidak ramah, yang lembut dan yang kasar.  
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b. Periode Lingual Dini (Usia 1 – 2,5 tahun)  

Pada periode ini anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama, 

meskipun belum lengkap. Misalnya: atit (sakit), agi (lagi), itut (ikut), atoh (jatuh). 

Pada masa ini beberapa kombinasi huruf masih terlalu sukar diucapkan, juga beberapa 

huruf masih sukar diucapkan seperti r, s, k, j, dan t. Pertambahan kemahiran berbahasa 

pada periode ini sangat cepat dan dapat dibagi dalam dua periode, yaitu:  

 

1) Periode Kalimat Satu Kata (Holophrare) 

Menurut aturan tata bahasa, kalimat satu kata bukanlah suatu kalimat karena 

hanya terdiri dari satu kata saja, tetapi para peneliti perkembangan bahasa anak 

beranggapan bahwa kata-kata pertama yang diucapkan anak itu mempunyai arti lebih 

daripada hanya sekedar suatu “kata” karena kata itu merupakan ekspresi dari ide-ide 

yang kompleks, yang pada orang dewasa akan dinyatakan dalam kalimat yang lengkap 

(Dale dalam Mar‟at, 2009:62).  

Contohnya: Ucapan “ibu” dapat berarti: 

 Ibu ke sini! Ibu ke mana? Ibu tolong saya! 

 Itu baju ibu, ibu saya lapar, dst.  

 

Pada umumnya, kata pertama ini dipergunakan untuk memberi komentar terhadap 

objek atau kejadian di dalam lingkungannya. Dapat berupa perintah, pemberitahuan, 

penolakan, pertanyaan, dan lain-lain. Cara menginterpretasikan kata pertama ini 

bergantung pada konteks “waktu” kata tersebut diucapkan, sehingga untuk mengerti 

maksud kata yang diucapkan si anak kita harus melihat atau mengobservasi apa yang 

sedang dikerjakan anak pada waktu itu. Intonasi juga sangat membantu  

untuk mempermudah interpretasi apakah si anak bertanya, memberi tahu, atau 

memerintah.  
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2) Periode Kalimat Dua Kata  

Periode kalimat dua kata terbentuk karena bertambahnya perbendaharaan kata 

yang diperoleh dari lingkungan, perkembangan kognitif, serta fungsi-fungsi lain pada 

anak. Kalimat dua kata muncul pertama kali tatkala seorang anak mulai mengerti 

suatu „tema‟ dan mencoba untuk mengekspresikannya. Hal ini terjadi pada sekitar 

anak 18 bulan, di mana anak menentukan bahwa kombinasi dari dua kata tersebut 

mempunyai hubungan tertentu yang mempunyai makna berbeda-beda, misalnya 

makna kepunyaan hubungan (posessive relationship), makna sifat (attributive 

relationship), dan sebagainya. 

 

3) Kalimat Lebih dari Dua Kata (More Word Sentence) 

Pada periode ini penggunaan bahasa tidak bersifat egosentris lagi. Anak sudah 

dapat mempergunakan bahasa untuk komunikasi dengan orang lain. oleh karena itu, 

mulailah terjadi suatu konversasi yang sesungguhnya antara anak dengan orang 

dewasa.   

 

c. Periode Diferensiasi (Usia 2,5 – 5 tahun) 

Pada periode ini, ciri yang mencolok adalah keterampilan anak dalam 

mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Secara 

garis besar ciri umum perkembangan bahasa pada periode ini sebagai berikut: 

1) Pada akhir periode secara garis besar anak telah menguasai bahasa ibunya, artinya 

hukum-hukum tata bahasa yang pokok dari orang dewasa telah dikuasai. 

2) Perkembangan fonologi dapat dikatakan telah berakhir. Mungkin masih ada 

kesukaran pengucapan konsonan yang majemuk dan sedikit kompleks. 
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3) Perbendaharaan kata berkembang, baik kuantitatif maupun kualitatif. Beberapa 

pengertian abstrak seperti pengertian waktu, ruang, dan kuantum mulai muncul. 

4) Kata benda dan kata kerja mulai lebih terdiferensial dalam pemakaiannya, ditandai 

dengan dipergunakannya kata depan, kata ganti dan kata kerja bantu.  

5) Fungsi bahasa untuk komunikasi betul-betul mulai berfungsi, anak sudah dapat 

mengadakan konversasi dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang dewasa.  

6) Persepsi anak dan pengalamannya tentang dunia luar mulai ingin dibaginya 

dengan orang lain, dengan cara memberikan kritik, bertanya, menyuruh, memberi 

tahu, dan lain-lain.  

7) Mulai terjadi perkembangan di bidang morfologi, ditandai dengan munculnya kata 

jamak, perubahan akhiran kata benda, perubahan kata kerja.  

 

d. Perkembangan Bahasa Sesudah Usia 5 Tahun 

Anak usia 5 – 8 tahun memiliki ciri-ciri khas pada bahasa anak, yaitu 

kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak pada taraf yang lebih tinggi. Baru 

kemudian sesudah anak usia 8 tahun bahasa menjadi alat yang betul-betul penting 

baginya untuk melukiskan dan menyampaikan pikiran. Dalam bidang semantik 

terlihat kemajuan-kemajuan yang tercermin pada penambahan kosakata (vocabulary), 

penggunaan kata sambung, kata depan yang lebih tepat dan penggunaan secara tepat 

kata-kata yang mempunyai dua makna, yaitu makna fisik dan psikis (setelah usia 12 

tahun). Sampai SMP keterampilan berbicara lebih meningkat, sintaksis lebih lengkap 

dengan variasi-variasi struktur dan variasi-variasi kata, baik kekompleksan kalimat 

tulis maupun lisan.  
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4. Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini   

Anak usia dini adalah anak yang berumur nol atau sejak lahir hingga umur 

delapan tahun. Menurut NAEYC (National Association for The Education Young 

Children) (dalam Musfiroh, 2008:1), anak usia dini atau early childhood adalah anak 

yang berada pada usia nol hingga delapan tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 ayat 14 (dalam 

Santi, 2009:vii), pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, salah satunya egosentris. 

Egosentris berasal dari kata ego dan sentris. Ego artinya aku, sentris artinya pusat. 

Jadi egosentris ialah “berpusat pada aku”, artinya bahwa anak usia dini pada 

umumnya melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri dan tidak 

mudah menerima penjelasan dari sisi lain. Karakteristik lainnya yaitu anak usia dini 

dikatakan memiliki imajinasi yang sangat kaya dan imajinasi ini yang sering 

dikatakan sebagai awal munculnya bibit kreativitas pada anak (Haryati, 2012:12). 

Salah satu bentuk adanya proses imajinasi pada anak usia dini yaitu munculnya teman 

imajiner. Teman imajiner ini dapat berupa orang, hewan, atau benda yang diciptakan 

anak dalam khayalannya untuk berperan sebagai seorang teman. 

Para ahli psikologi berpendapat bahwa masa pendidikan anak usia dini 

merupakan masa usia emas (golden age). Pada fase emas ini anak mengalami 
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perkembangan yang sangat pesat, baik menyangkut pertumbuhan fisik dan 

motoriknya, perkembangan watak dan moralnya, serta emosional dan intelektualnya 

(Susilawati, 2014:143). Seperti contoh berikut ini, anak usia dini atau prasekolah 

biasanya telah mampu mengembangkan keterampilan berbicara melalui percakapan 

yang dapat memikat orang lain. Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai 

cara, antara lain dengan bertanya, melakukan dialog dan bernyanyi. Bernyanyi 

merupakan mengeluarkan suara dengan syair-syair yang dilagukan. Anak sangat suka 

bernyanyi sambil bertepuk tangan dan juga menari. Dengan menggunakan nyanyian 

dalam setiap pembelajaran anak akan mampu merangsang perkembangannya, 

khususnya dalam berbahasa dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

b. Lagu Anak Usia Dini 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (2008:771), lagu 

merupakan ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, dan membaca. 

Terdapat beberapa definisi mengenai lagu anak. Pertama, lagu anak adalah lagu untuk 

dinyanyikan oleh anak. Kedua, lagu anak adalah lagu yang dinyanyikan untuk anak. 

Di dalam lagu anak terdapat lirik atau teks lagu anak yang berisikan susunan kata 

yang membentuk sebuah nyanyian. Menurut Latif., dkk (2013:235) terdapat 

karakteristik lirik atau teks lagu anak, diantaranya: 

1) Teks atau lirik lagu dalam nyanyian anak PAUD merupakan TFP (trem, fact, 

principle) untuk anak. Sehingga setiap kata dan kalimat yang mereka nyanyikan 

menjadi knowledge bagi anak. 

2) Dalam setiap “lagu” lebih difokuskan kepada hubungan sosial seperti sayang 

teman, syukur, kerja keras, dan lainnya. Sehingga selain merupakan aliran TFP, 

lagu juga dapat membangun karakter atau sikap anak. 
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3) Teks lagu menggambarkan sifat dan cara berpikir anak-anak, hal ini berdasarkan 

cara berpikir anak-anak yang polos, jernih, lugas, memaafkan, keakraban, dan 

penuh spontanitas.  

4) Penggunaan bahasa yang sederhana sesuai dengan taraf kemampuan bahasa anak, 

yaitu bahasa Indonesia yang sering digunakan di lingkungan anak atau di lembaga 

pendidikan.   

 

5. Kelompok Bermain (KB) Biwara Pelita  

Kelompok Bermain (KB) merupakan bagian dari satuan pendidikan 

penyelenggaraan PAUD dengan jalur nonformal. Kelompok Bermain Biwara Pelita 

adalah kelompok bermain yang beralamat di jalan raya Gondang, RT. 21 RW. 04, 

Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Kelompok Bermain Biwara 

Pelita didirikan pada tanggal 08 April 2010 dengan nomor SK 437/11059/2011. 

Kelompok Bermain Biwara Pelita dikepalai oleh Bunda Solihatun. Selain itu, 

kelompok bermain tersebut juga memiliki dua guru tetap yaitu Bunda Yulis sebagai 

pengampu kelas A dan Bunda Jinah sebagai pengampu kelas B. Jumlah siswa yang 

ada di kelas A yaitu dua puluh satu siswa, sedangkan jumlah siswa di kelas B terdapat 

dua puluh dua siswa. 

 

C. Peta Konsep 

Uraian ini disederhanakan dalam bagan peta konsep dengan judul penelitian 

mengenai “Gejala Bahasa pada Anak Usia Dini saat Menyanyikan Lagu Anak di 

Kelas A Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini mengacu pada bidang bahasa yaitu tentang 
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gejala bahasa. Teori gejala bahasa meliputi pengertian dan macam-macam gejala 

bahasa. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan dua teori para ahli yaitu 

Muslich (2009:101-108) dan Badudu (1985:47-65). Kesimpulan dari menggabungkan 

dua teori para ahli tersebut menghasilkan macam-macam gejala bahasa yang meliputi: 

analogi, adaptasi, kontaminasi, pleonasme, hiperkorek, varian, asimilasi, disimilasi, 

adisi, reduksi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, anaptiksis, haplologi, kontraksi. 

Data dalam penelitian ini yaitu lirik lagu anak yang dinyanyikan anak usia dini di 

Kelas A, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah anak-anak usia dini di 

kelas A Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang. Peta konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 

berikut ini: 
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Bagan Peta Konsep 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kelompok Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang 

 

Bahasa  

Gejala Bahasa   

Macam-Macam Gejala Bahasa: 

1. Analogi 

2. Adaptasi  

3. Kontaminasi 

4. Pleonasme  

5. Hiperkorek 

6. Varian  

7. Asimilasi 

8. Disimilasi 

9. Adisi 

a. Protesis 

b. Epentesis 

c. Paragog  

10. Reduksi 

a. Aferesis  

b. Sinkop  

c. Apokop  

11. Metatesis 

12. Diftongisasi 

13. Monoftongisasi 

14. Anaptiksis 

15. Haplologi  

16. Kontraksi  

   

Lirik Lagu Anak yang Dinyanyikan Anak Usia Dini di Kelas A Kelompok 

Bermain Biwara Pelita Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang   

Pengertian Gejala 

Bahasa 
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