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Abstrak 
 

Perkembangan bahasa anak berjalan sesuai dengan jadwal biologisnya. 
Banyak orang yang mengaitkan hal ini dengan tingkat usia yang dimiliki oleh 
seseorang. Jumlah Tahun dan bulan memang lebih mudah digunakan sebagai 
rujukan menentukan perkembangan motoris anak. Penelitian ini bertujuan 
mndeskripsikan pemerolehan fonologi dari segi diftong, konsonan, dan fonem vocal 
anak usia 3 tahun. Kemampuan berbicara dan berbahasa pada anak usia tiga tahun 
terletak pada tahap satu kata, dua kata dan terus berkembang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahasa Fatia masih cukup banyak kekurangan dalam penguasaan 
fonem konsonan jika dibandingkan dengan fonem vokal. Dalam pelafalan kata belum 
jelas, dan maksudnya sulit dipahami. Kemampuan mengucapkan kata-kata tersebut 
dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, orang tua, dan tayangan televisi yang sering 
diperdengarkan pada anak. 

 
 

 

Latar Belakang 
 

Seorang anak yang normal pertumbuhan pikirannya akan belajar bahasa 

ibunya pada tahun-tahun pertama dalam hidupnya, pada tahap tersebut anak akan 

mengalami proses pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses yang 

berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya 

atau bahasa ibunya. Bahasa ibu atau disebut juga bahasa pertama disimbolkan 

dengan “B1”. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak-anak yang sejak semula 

tanpa bahasa, kini telah memperoleh bahasa. Pada saat pemerolehan bahasa anak-

anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. 

Pemerolehan bahasa pada anak dikatakan mempunyai ciri berkesinambungan, 

memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana 

menuju gabungan kata yang lebih rumit. 
 

Bahasa merupakan satu wujud yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa itu adalah milik manusia yang telah 
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menyatu dengan pemiliknya. Sebagai salah satu milik manusia, bahasa selalu muncul 

dalam segala aspek dan kegiatan manusia. Tidak ada satu kegiatan manusia pun 

yang tidak disertai dengan kehadiran bahasa. Bahasa bukan merupakan satu sistem 

tunggal melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem yang terdiri dari fonologi, 

morfologi, sintaksis, dan leksikon. 
 

Pada usia tiga tahun, biasanya seorang anak itu mulai belajar berbahasa dengan 

baik dalam pemerolehan bahasa khususnya pada anak usia tiga tahun dapat dilihat 

dari berbagai segi yang salah satunya adalah fonologi. Pemerolehan fonologi pada 

anak usia tiga tahun dapat dilihat pada saat ia berbicara. 
 

 

Kajian Pustaka 
 

Pemerolehan Bahasa 
 

Chomsky (Chaer, 2003) mengatakan bahwa setiap orang sejak lahir dilengkapi 

oleh seperangkat peralatan yang memungkinkan memperoleh B1, alat tersebut 

adalah LAD (Language Acquisition Device) atau alat pemerolehan bahasa. Dengan 

LAD seorang anak tidak perlu menghapal dan menirukan pola-pola kalimat agar 

mampu menguasai bahasa itu. Anak akan mampu mengucapkan suatu kalimat yang 

belum pernah didengar sebelumnya dengan menerapkan kaidah-kaidah tata bahasa 

yang secara tidak sadar diketahuinya melalui LAD, dan dicamkan dalam hatinya. 
 

Chaer (2003) mengatakan bahwa pemerolehan bahasa pada manusia 

merupakan satu bagian dari perkembangan kognitif (intelek) secara umum. 

Pemerolehan bahasa itu sendiri adalah proses yang berlangsung di dalam otak ketika 

ia pertamakali memperolehan bahasa dari seorang ibu. Dalam memahami bahasa 

seorang anak mengalami dua proses pemerolehan bahasa dasar, yaitu proses 

kompetensi dan proses performansi. Pada proses kompetensi penguasaan bahasa 

terhadap anak terjadi secara tidak disadari olehnya. Sedangkan proses performansi 

bagaimana anak menghasilkan kata-kata sebagai bentuk proses komunikasi. Seperti 

mengucapkan kata ‘inyum’ (untuk kata minum) ketika anak merasa haus. Hal 

tersebut terjadi karena lingkungan terbiasa mengucapkan kata ‘minum’ sehingga 

kognitifnya meletakkan kata tersebut di otak anak. 
 

Struktur bahasa muncul sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara 

fungsi kognitif si anak dengan lingkungan kebahasaannya, sehingga bagaimana 

lingkungan itu berbahasa juga nantinya mempengaruhi anak untuk menirukan 

bahasa tersebut. Karena bagi anak pembendaharaan kata berasal dari lingkungan 

yang pertamakali dikenalnya, dalam hal ini bisa berarti orang tua. 
 

Anak ketika berusia delapan bulan sudah mampu mengucapkan bunyi-bunyi 

labial [p] dan [b], bunyi letup alveolar [t] dan [d], bunyi nasal [d]. dari huruf yang dapat 
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diucapkannya, yang paling umum terdengar adalah bunyi suku kata yang 

merupakan rangkaian konsonan dan vokal seperti ‘ba-ba-ba’ atau ‘ma-ma-ma’. 
 

Kemampuan seorang anak untuk mengucapkan kata pertama bergantung 

bagaimana ia mengaitkan kata dengan benda yang menjadi rujukannya. Kata 

pertama yang muncul dapat ditafsirkan sebagai sebuah kalimat yang bermakna. Bisa 

jadi itu sebagai suruhan atau perasaan yang sedang dialaminya. Yang pertama kali 

muncul adalah ujaran yang sering diucapkan oleh orang dewasa yang sudah sering 

didengarnya. Misalnya kata kerja makan atau minum, menyebut anggota keluarga 

‘ayah, ibu, atau nenek’, bisa juga menyebut benda-benda yang dirasa itu adalah hak 

miliknya seperti mainan, selimut ataupun botol susu. Kalimat satu kata atau ucapan 

holofrasis, biasanya berupa kata-kata satu suku yang membentuk verb, nomina atau 

penyebutan suatu tempat. 
 

 

Teori-Teori Pemerolehan Fonologi 
 

Pemerolehan fonologi oleh kanak-kanak sebagai bagian dari pemerolehan bahasa 

ibu seutuhnya. Beberapa teori mengenai pemerolehan fonologi sebagai berikut. 

 

 

Diftong atau Vokal Rangkap 
 

Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi 

bunyi ini pada bagian awalnya dan bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu 

menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak serta strikturnya. 

Namun yang dihasilkan bukan dua buah bunyi, melainkan hanya sebuah bunyi 

karena berada dalam satu silabel. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia adalah [au] 

seperti terdapat pada kata kerbau dan harimau. Contoh lain, bunyi [ai] seperti terdapat 

pada kata cukai dan landai. Apabila dua buah vokal berurutan, namun yang pertama 

terletak pada suku kata yang berlainan dari yang kedua, maka di situ tidak ada 

diftong. Jadi, vokal [au] dan [ai] pada kata seperti bau dan lain bukan diftong. (Abdul 

Chaer, 2007: 115) 
 

 

Bunyi Konsonan 
 

Abdul Chaer (2007: 117) mengatakan bunyi-bunyi konsonan biasanya 

dibedakan berdasarkan tiga kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan 

cara artikulasi. Tempat artikulasi tidak lain daripada alat ucap yang digunakan dalam 

pembentukan bunyi itu. Berdasarkan tempat artikulasinya kita mengenal antara lain 

konsonan. 
 

1. Bilabial yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir, bibir bawah merapat 

pada bibir atas. Yang termasuk konsonan bilabial ini adalah [p], [m], dan [b]. Dalam 
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hal ini perlu diperhatikan bunyi [p] dan [b] adalah bunyi oral, yaitu yang 

dikeluarkan melalui rongga mulut, sedangkan [m] adalah bunyi nasal yang 

dikeluarkan melalui rongga hidung. 
 

2. Labiodental yaitu konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan bibir atas; gigi 

bawah merapat pada bibir atas. Yang termasuk konsonan labiodental adalah 

bunyi [f ] dan [ v]. 
 
3. Laminoalveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi; dalam hal 

ini, daun lidah menempel pada gusi. Yang termasuk konsonan ini adalah bunyi 

[t] dan [d]. 
 
4. Dorsovelar, yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan velum atau 

langit-langit lunak. Yang termasuk konsonan ini adalah bunyi [k] dan [g]. 
 

 

Berdasarkan cara artikulasinya, artinya bagaimana hambatan yang dilakukan 

terhadap arus udara itu, dapat dibedakan adanya konsonan. 
 

1. Hambat (letupan, plosif, stop) di sini artikulasi menutup penuh aliran udara, 

sehingga udara mampat di belakang tempat penutupan itu. Kemudian penutupan 

itu dibuka secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Yang 

termasuk konsonan ini adalah [p, b, t, d, k, g]. 
 
2. Geseran atau frikatif. Di sini artikulasi aktif mendekati artikulator pasif, 

membentuk celah sempit, sehingga udara yang lewat mendapat gangguan pada 

celah itu. Misalnya bunyi [f, s, dan z]. 
 
3. Paduan atau frikatif. Di sini artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran 

udara, lalu membentuk celah sempit dengan artikulator pasif. Cara ini merupakan 

gabungan antara hambatan dan frikatif. Misalnya bunyi [c] dan [j]. 
 
4. Sengauan atau nasal. Di sini artikulator menghambat sepenuhnya  aliran udara 
 

melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. 
 

Misalnya bunyi [m], [n], dan [ŋ]. 
 

5. Geseran atau trill. Di sini artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan 

artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Misalnya 

konsonan [r]. 
 
6. Sampingan atau lateral. Di sini artikulator aktif menghambat aliran udara pada 

bagian tengah mulut; lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. 

Contohnya konsonan [l]. 
 
7. Hampiran atau aproksiman. Di sini artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang 

mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup 
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seperti untuk menghasilkan konsonan geseran. Oleh karena itu, bunyi yang 

dihasilkan sering juga disebut semi vokal. Misalnya konsonan [ w ], [ y ]. 
 

Klasifikasi Vokal 
 

Bunyi vokal diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi 

lidah bisa horisontal atau vertikal. Secara vertikal dibedakan adanya vokal tinggi, 

misalnya bunyi [i] dan [u]; vokal tengah, misalnya bunyi [e] dan [ә]; vokal rendah, 

misalnya bunyi [a]. Secara horisontal dibedakan adanya vokal depan, misalnya bunyi 
 

[i] dan [e]; vokal pusat, misalnya bunyi [ә]; dan vokal belakang, misalnya bunyi [u] 

dan [o]. Menurut bentuk mulut dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak 

bundar. (Abdul Chaer, 2007: 113) 
 

Berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut vokal dibedakan sebagai berikut. 
 

[ i ] adalah vokal depan tinggi tak bundar 
 

[ e ] adalah vokal depan tengah tak bundar 
 

[ ә ] adalah vokal pusat tengah tak bundar 
 

[ o ] adalah vokal belakang tengah bundar 
 

[ a ] adalah vokal pusat rendah tak bundar 

 

Metode Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah anak perempuan usia 3 tahun. 

Anak tersebut bernama Fatia Husna. Bahasa yang digunakan anak tersebut adalah 

bahasa Banjar. Bahasa tersebut adalah bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Data 

penelitian dikumpulkan melalui hasil rekaman tuturan anak dengan orang-orang di 

sekitar rumahnya. Alat yang digunakan untuk merekam telepon genggam. Hasil 

rekaman ditranskripkan. Data diambil dari tanggal 5-15 Oktober 2016. Lokasi 

perekaman yaitu di rumahnya. Aspek linguistik yang dianalisis dalam kajian ini ialah 

sistem fonologinya. Analisis akan dilakukan secara kualitatif. Penganalisisan data 

dilakukan dengan merekam data tuturan anak dan mentranskripkannya kemudian 

menganalisis fonologi dari tuturan anak tersebut. 
 
 

 

Pembahasan 
 

Bahasa anak seringkali sukar dipahami karena masih menggunakan struktur 

bahasa yang masih tidak tertata dan masih mengalami proses belajar dalam 

berbicara. Agar dapar menjadi lawan tutur pada anak usia di bawah 5 tahun memang 

harus menguasai kondisi maupun lingkungan disekitarnya, hal ini karena pada saat 

anak berbicara ia sering menggunakan media di sekitar untuk menjelaskan maksud 

yang ingin diungkapkan kepada awan tuturnya. Anak-anak juga cenderung masih 
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menguasai keterbatasan dalam kosakata (leksikon) dan dalam pelafalan fonemnya secara 

tepat. lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Sehingga hasil 

bahasa yang diucapkan oleh anak-anak, berdasarkan dari kemampuanya dalam 

berinteraksi langsung pada bahasa-bahasa yang ada di sekitarnya. 
 

Pemerolehan bahasa yang diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh anak-

anak mencapai sukses penguasaan yang lancar serta fasih terhadap ’bahasa ibu’ 

mereka atau yang sering dikenal dengan bahasa yang terbentuk dari lingkungan 

sekitar. Dalam hal ini pemerolehan bahasa pada anak akan membawa anak pada 

kelancaran dan kefasihan anak dalam berbicara. Rentang umur anak di usia balita 

umumnya mempunyai kemampuan dalam menyerap sesuatu dan ingatan cenderung 

lebih cepat dibandingkan usia-usai diatas balita. Sehingga dalam usia-usia tersbut 

sebaiknya mendapatkan perolehan bahasa yang baik, anak harus selalu dirangsang 

dengan sesuatu yang bersifat mendidik. 
 

 

Pemerolehan Diftong 
 

Pada Fatia penguasaan bunyi diftong telah dikuasai dengan baik, dan sudah jelas 

mengucapkan semua diftong dan lantang seperi bunyi [a-u] pada kata 

harimau,kerbau, ‘ua’ (dua). Pada bunyi diftong [a-i] sungai, papa-ai (tidak apa-apa), [u-

i] misalnya pada bunyi ui (untuk menyapa orang disekitarnya), naik. Semua bunyi 

tersebut sudah sangat lantang. 
 

 

Pemerolehan Konsonan 
 

Fatia telah dapat mengucapkan konsonan seperti konsonan bilabial dan alveolar. 

Konsonan velar /k/ dan /g/ belum pernah terdengar kecuali /k/ pada akhir, 

misalnya pada kata ‘aik’ (naik), ‘awak’ (badan), ‘usak’ (rusak), ‘munyak’ (bosan). 
 

Sementara itu konsonan /p/ sering sekali terdengar di awal, tengah maupun akhir. 

Misalnya pada kata ‘ampu’ (lampu), ‘opi’ (topi), ‘pipi’ (pipi), ‘papa’ (papa). Konsonan 

/b/ sudah terdengar di awal dan tengah. Misalnya pada kata ‘obi’ (mobil), ‘abi’ (ayah), 

‘abah’ (ayah), ‘uca’ (buka). Konsonan /m/, Fatia sudah mampu mengucapkannya di 

awal dan tengah, misalnya kata ‘mama’ (mama), ‘ambi’ (ambil), ‘umi’ (ibu). 
 

Konsonan /t/ lebih banyak terdengar di tengah daripada di awal. Jika di awal 

bunyinya masih kurang jelas Misalnya pada ‘ceh’ (teh), “angan’ (tangan) jika di tengah 

akan lebih jelas terdengar misalnya ‘atu’ (satu), dan ‘atu’ (datu). Konsonan /l/ tidak 

pernah terdengar di awal kata misalnya ‘apah’ (lapah/Lelah). Konsonan /r/ juga tidak 

pernah muncul di awal maupun tengah, tetapi menghilangkanya dan menggantinya 

dengan fonem selanjutnya atau mengubahnya menjadi fonem y. Misalnya pada kata 

‘uying’ (guring/tidur), ‘aymau’ (harimau), ‘otoy” (motor). Tetapi konsonan /h/ sangat 
 

 

166 │ Prosiding Seminar Nasional Linguistik VI 



STKIP PGRI Banjarmasin 

 

jarang terdengar di awal misalnya pada kata ‘ndak’ (handak/ingin/mau) dan /l/ 

tidak terdengar di akhir kata. Misalnya pada kata ‘obi’ (mobil), ‘ambi’ (ambil). 
 

Bunyi-bunyi konsonan yang lain sering muncul banyak yang diganti dengan 

konsonan lain dalam ucapannya. Seperti contoh di atas tadi, konsonan /g/ pada kata 

‘untuy’ (guntur/petir) diganti dengan konsonan setelahnya /u/. Di samping 

konsonan-konsonan tersebut di atas, nampaknya pada umur 3 tahun atau lebih 

seperti usia 4 tahun Hafiza (kakak kandung Fatia) belum bisa mengungkapkan 

konsonan /r/. Ini narnpak dengan adanya pergantian konsonan tersebut dengan 

konsonan-konsonan lain seperti pada kata ‘bubur’ dibunyikan menjadi ‘bubuy’. 
 

 

Pemerolehan Vokal 
 

Bunyi vokal /a/ sering diucapkan oleh Fatia. Vokal ini sering diucapkan dalam 

situasi apapun, baik letaknya di awal, tengah maupun akhir. Misalnya pada kata 

‘ndah’ (indah/tidak), ‘pat’ (umpat/ikut), ‘acih’ (makasih/terimakasih), ‘atu’ (satu), 

‘ampai’ (sampai), ‘ading’ (adik), ‘uca’ (buka). 
 

Bunyi vokal lain seperti /e/ dan /o/ kadang-kadang muncul secara spontan. 

Misalnya pada kata ‘empat’ (empat), ‘e-e’ (buang air besar) tetapi terkadang juga 

masih bisa menghilang fonemnya misalnya pada kata ‘nyak’ (enak) sedangkan pada 

vokal /o/ ‘obi’ (mobil), dan ‘opi’ (topi). Di samping vokal-vokal tersebut, Fatia juga 

sering mengucapkan vocal /u/ yang muncul di akhir dan tengah. Misalkan pada 

‘atu’ (satu), ‘uduk’ (duduk), ‘uying’ (guring/tidur) dan ‘uca’ (buka). 
 

 

Simpulan 
 

Kemampuan berbicara dan berbahasa pada anak usia tiga tahun terletak pada 

tahap satu kata, dua kata dan terus berkembang. Dalam membunyikan kata 

seringkali belum jelas dan maksudnya sulit untuk dipahami. Kemampuan ini juga 

tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar, orang tua, tayangan televisi yang 

sering ditonton, dan lagu-lagu yang sering diperdengarkan pada anak. 
 

Dalam pengucapan kata-kata, ada beberapa huruf yang belum dapat diucapkan 

oleh anak. Fonem konsonan pada Fatia memang masih banyak yang belum dikuasai 

namun demikian tiba-tiba fonem yang sukar bisa saja muncul saat ia berbicara. 

Fonem yang sudah dikuasai oleh Fatia dan paling pasih diucapkan yakni /m/, /n/, 

/p/, /s/ sedangkan yang tidak dikuasai /b/,/c/, /d/, /f/,/g/, /h/,/j/, /k/, /l/, 

/r/, /v/, /q/, /x/, /y/ dan /z/. vokal, Fatia sudah mampu mengucapkan /a/, /i/, 

/u/, /e/, dan /o/. diftong Fatia hanya menguasai u-a, a-i, u-i. 
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