




LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Bagi semua anak tanpa memandang tk perkembnya Bagi semua anak tanpa memandang tk perkembnya 
dan jenis atau derajat kecacatannya, interaksi dan dan jenis atau derajat kecacatannya, interaksi dan 
komunikasi mrpk fondasi penting utk belajar dan komunikasi mrpk fondasi penting utk belajar dan 
berkembang.berkembang.

Perkemb berlangsung simultan, saling berkaitan dan Perkemb berlangsung simultan, saling berkaitan dan 
saling mempengaruhi.saling mempengaruhi.

Interkasi komunikasi akan terjalin dan berkembang Interkasi komunikasi akan terjalin dan berkembang 
dlm situasi /lingk sosial dan fisik yang mendukung.dlm situasi /lingk sosial dan fisik yang mendukung.

Dlm situasi dan kondisi yg tidak mendukung (scr Dlm situasi dan kondisi yg tidak mendukung (scr 
permanent atau temporary) spt: kecacatan, hamb permanent atau temporary) spt: kecacatan, hamb 
emosi, situasi perang, pelecehan sexsual, kriminal, emosi, situasi perang, pelecehan sexsual, kriminal, 
dsb, proses intrkom tidak dapat berkembang/dibina.dsb, proses intrkom tidak dapat berkembang/dibina.



PENGERTIAN INTERAKSIPENGERTIAN INTERAKSI

Kejadian timbal balik yang memerlukan Kejadian timbal balik yang memerlukan 
paling sedikit 2 objek dan 2 aksi (tindakan). paling sedikit 2 objek dan 2 aksi (tindakan). 
Interaksi terjadi ketika objek satu dengan Interaksi terjadi ketika objek satu dengan 
yang lainnya mempengaruhi kejadian satu yang lainnya mempengaruhi kejadian satu 
sama lainnya. (Wagner)sama lainnya. (Wagner)

Perhatian timbal balik antara dua orang Perhatian timbal balik antara dua orang 
(atau lebih) terhadap satu dengan lainnya (atau lebih) terhadap satu dengan lainnya 
atau terhadap suatu objek atau orang ketiga atau terhadap suatu objek atau orang ketiga 
(Skjorten, 2003:276)(Skjorten, 2003:276)



Mitra (hubungan) dalam interaksi ini memfokuskan Mitra (hubungan) dalam interaksi ini memfokuskan 
perhatiannya pada sasaran yang sama (satu sama lainnya perhatiannya pada sasaran yang sama (satu sama lainnya 
atau org ketiga atau suatu objek tertentu).atau org ketiga atau suatu objek tertentu).
Perhatian timbal balik ini sering kali direspon denganPerhatian timbal balik ini sering kali direspon dengan

isyarat, ujaran, atau tindakan.isyarat, ujaran, atau tindakan.
pengalaman aksi reaksi ini akan mengemb kompetensi pengalaman aksi reaksi ini akan mengemb kompetensi pengalaman aksi reaksi ini akan mengemb kompetensi pengalaman aksi reaksi ini akan mengemb kompetensi 

utk memberikan perhatian (mengamati, mendengarkan, utk memberikan perhatian (mengamati, mendengarkan, 
dan merespon).dan merespon).
pengalamanpengalaman--pengalaman tsb akan berkembang menjadi pengalaman tsb akan berkembang menjadi 

empati (kemampuan utk menempatkan diri pada situasiempati (kemampuan utk menempatkan diri pada situasi
atau perasaan atau pemahaman orang lain).atau perasaan atau pemahaman orang lain).



PROSES INTERAKSIPROSES INTERAKSI

Terjadi bila tingkah laku seseorang berlaku atau Terjadi bila tingkah laku seseorang berlaku atau 
berperan sbg stimulus untuk memunculkan respon berperan sbg stimulus untuk memunculkan respon 
bagi orang lain.bagi orang lain.

Bervariasi, umumnya berlangsung dlm konteks Bervariasi, umumnya berlangsung dlm konteks 
pemenuhan kebutuhan yang sama antara orang yang pemenuhan kebutuhan yang sama antara orang yang pemenuhan kebutuhan yang sama antara orang yang pemenuhan kebutuhan yang sama antara orang yang 
satu dgn org yg lainnya.satu dgn org yg lainnya.

Bagaimana cara proses berlansung, jangka waktu yg Bagaimana cara proses berlansung, jangka waktu yg 
diperlukan, tempat dan saat yg ditentukan, sangat diperlukan, tempat dan saat yg ditentukan, sangat 
tergantung pada intensitas kebutuhan yg ingin tergantung pada intensitas kebutuhan yg ingin 
dipenuhi oleh kedua belah pihak serta kesepakatan dipenuhi oleh kedua belah pihak serta kesepakatan 
diantara keduanya.diantara keduanya.

Memerlukan media /alat, spt: tari, musik, gambar, Memerlukan media /alat, spt: tari, musik, gambar, 
model serta bentuk kegiatan budaya lainnya.model serta bentuk kegiatan budaya lainnya.



TINGKAT INTERAKSI ( FUNGSI TINGKAT INTERAKSI ( FUNGSI 

PSIKOLOGIS)PSIKOLOGIS)

Tingkat rasio (fikir), berlangsung dlm hub Tingkat rasio (fikir), berlangsung dlm hub 
guru guru –– murid, pemecahan masalah ttt yg murid, pemecahan masalah ttt yg 
disertai dgn pemikiran ilmiah dan logis.disertai dgn pemikiran ilmiah dan logis.

Tingkat emosi, terjadi dalam pergaulan Tingkat emosi, terjadi dalam pergaulan Tingkat emosi, terjadi dalam pergaulan Tingkat emosi, terjadi dalam pergaulan 
seharisehari--hari yang melibatkan sikap, perasaan hari yang melibatkan sikap, perasaan 
atau emosi.atau emosi.

Tingkat pribadi, hubungan lebih daripada Tingkat pribadi, hubungan lebih daripada 
keterlibatan fikir dan emosi, tetapi keterlibatan fikir dan emosi, tetapi 
menjangkau penerimaan, pemahaman, menjangkau penerimaan, pemahaman, 
perlakuan sesama sebagai subjek dan perlakuan sesama sebagai subjek dan 
keterbukaan fihak yang satu thd pihak yang keterbukaan fihak yang satu thd pihak yang 



TINGKAT INTERAKSI (PERTEMUAN SOSIAL)TINGKAT INTERAKSI (PERTEMUAN SOSIAL)

Menunjukkan kemauan yang paling rendah untuk Menunjukkan kemauan yang paling rendah untuk 
berhubungan dengan orang lainberhubungan dengan orang lain--basa basibasa basi

Membicarakan orang lainMembicarakan orang lain——belum mengemb kontak belum mengemb kontak 
yang sungguhyang sungguh--sungguh, masingsungguh, masing--masing pihak belum masing pihak belum 
membuka sesuatu tentang dirinya.membuka sesuatu tentang dirinya.membuka sesuatu tentang dirinya.membuka sesuatu tentang dirinya.

Menyatakan gagasan dan pendapatMenyatakan gagasan dan pendapat–– sudah terjalin sudah terjalin 
hub, namun belum melibatkan diri masinghub, namun belum melibatkan diri masing--masing masing 
secara bersungguhsecara bersungguh--sungguh.sungguh.

Emosi atau perasaan. Bermaksud untuk menyibak Emosi atau perasaan. Bermaksud untuk menyibak 
sesuatu yang lebih dalam tentang diri kita dengan sesuatu yang lebih dalam tentang diri kita dengan 
menghadirkan emosi atau perasaan kita ke dalam menghadirkan emosi atau perasaan kita ke dalam 
interaksi itu. interaksi itu. 



Aspek interaksiAspek interaksi

Interaksi

kerjasama

persaingan

Berkemb sesuai
dgn fase 
Perkemb anak
pd umumnya

Mengalami Interaksi

kepedulian

pertentangan

Mengalami 
Hambtan:
Tdk inisiatif
Agresif
Impulsif
Maladaptif
Tidak ada
motivasi
Gangguan
berfikir, dsb

Perlu program
Lay khusus





DEFINISI KOMUNIKASIDEFINISI KOMUNIKASI

Komunikasi (Komunikasi (communicationcommunication))��

communicatiocommunicatio ( berasal dari ( berasal dari 
kata  kata  communiscommunis = sama) = sama) ��

sama maknasama maknasama maknasama makna

Pengiriman dan penerimaan  Pengiriman dan penerimaan  
pesan atau berita  antara  dua pesan atau berita  antara  dua 
orang atau lebih dengan cara orang atau lebih dengan cara 
yang tepat, sehingga pesan yang tepat, sehingga pesan 
yang dimaksud dapat diterimayang dimaksud dapat diterima

(kamus besar B. Indonesia)(kamus besar B. Indonesia)



Penyampaian informasi melalui Penyampaian informasi melalui 
bicara dan bahasa, intonasi, bicara dan bahasa, intonasi, 
kecepatan, kualitas suara, kecepatan, kualitas suara, 
pendengaran dan pemahaman, pendengaran dan pemahaman, 
ekspresi muka, dan gerakekspresi muka, dan gerak--ekspresi muka, dan gerakekspresi muka, dan gerak--
isyarat tangan. ( Irwin  dalam isyarat tangan. ( Irwin  dalam 
Kirk,1989)Kirk,1989)

Penyampaian dan peneriman Penyampaian dan peneriman 
pesan atau informasi diantara pesan atau informasi diantara 
dua orang atau lebih dengan dua orang atau lebih dengan 
menggunakan simbul verbal menggunakan simbul verbal 



KARAKTERISTIK KOMUNIKASIKARAKTERISTIK KOMUNIKASI

��Komunikasi itu unikKomunikasi itu unik

-- Setiap orang memiliki Setiap orang memiliki 
kebiasaan yang berbedakebiasaan yang berbeda

-- Pengalaman komunikasi Pengalaman komunikasi 
tidak dapat diulang  dengan tidak dapat diulang  dengan 
-- Pengalaman komunikasi Pengalaman komunikasi 

tidak dapat diulang  dengan tidak dapat diulang  dengan 
persispersis

��Merupakan suatu proses yang Merupakan suatu proses yang 
dinamisdinamis

��Terikat konteks  Terikat konteks  �� Peristiwa Peristiwa 
komunikasi, tradisi/adat komunikasi, tradisi/adat 
/budaya masyarakat./budaya masyarakat.



FUNGSI KOMUNIKASIFUNGSI KOMUNIKASI

1.1.F. PersonalF. Personal

2.2.F. Instrumental (direktif)F. Instrumental (direktif)

3.3.F. InteraksionalF. Interaksional

4.4.F. Heuristik F. Heuristik �� Proses belajarProses belajar



JENISJENIS-- JENIS KOMUNIKASIJENIS KOMUNIKASI

1. 1. Menurut Situasinya Menurut Situasinya 

a. Komunikasi  Formala. Komunikasi  Formal

b. Komunikasi Non Formal b. Komunikasi Non Formal 
/informal/informal

2. Menurut lambang/simbol yang 2. Menurut lambang/simbol yang 2. Menurut lambang/simbol yang 2. Menurut lambang/simbol yang 
digunakandigunakan

a. Komunikasi Verbala. Komunikasi Verbal

b. Komunikasi non verbalb. Komunikasi non verbal

c. Komunikasi totalc. Komunikasi total

3. Menurut  ada tidaknya media3. Menurut  ada tidaknya media

a. Komunikasi  tak bermediaa. Komunikasi  tak bermedia



KOMPONEN KOMUNIKASIKOMPONEN KOMUNIKASI

SENDER SENDER �� MESSAGE MESSAGE ��

RECEIVERRECEIVER



PROSES KOMUNIKASIPROSES KOMUNIKASI

�� SecaraSecara primerprimer:: ProsesProses
penyampaianpenyampaian pikiranpikiran atauatau perasaanperasaan
seserorangseserorang kepadakepada orangorang lainlainseserorangseserorang kepadakepada orangorang lainlain
dengandengan menggunakanmenggunakan lambanglambang..

�� SecaraSecara sekundersekunder:: PenyampaianPenyampaian
pesanpesan oleholeh seseorangseseorang kepadakepada orangorang
lainlain dengandengan menggunakanmenggunakan mediamedia
keduakedua setelahsetelah menggunakanmenggunakan
lambanglambang sebagaisebagai mediamedia pertamapertama..



Di dalam otak  terdapat  pusatDi dalam otak  terdapat  pusat--pusat  pusat  
tertentu yang mengurus fungsi  bicara tertentu yang mengurus fungsi  bicara 
dan pemahaman pembicaraan. dan pemahaman pembicaraan. 

Thn 1861 Paul Broca (neurofisiolog  Thn 1861 Paul Broca (neurofisiolog  
Perancis)  menemukan pusat bicara di Perancis)  menemukan pusat bicara di 
girus  inferior lobus frontalis ( girus  inferior lobus frontalis ( 
selanjutnya disebut  medan broca).  selanjutnya disebut  medan broca).  selanjutnya disebut  medan broca).  selanjutnya disebut  medan broca).  
Pusat ini terdapat di sebelah  depan Pusat ini terdapat di sebelah  depan 
korteks penggerak yang mengatur korteks penggerak yang mengatur 
pergerakan mulut, lidah, pipi, dan pergerakan mulut, lidah, pipi, dan 
larink (tenggorok)  yang merupakan larink (tenggorok)  yang merupakan 
organ articulator (penyuara)organ articulator (penyuara)

Thn 1874 Wernicke  (ahli Thn 1874 Wernicke  (ahli 
neurolinguistik) menemukan  pusat  neurolinguistik) menemukan  pusat  



BAGAIMANA MEKANISME BAGAIMANA MEKANISME 
KOMUNIKASI BERLANGSUNG DALAM KOMUNIKASI BERLANGSUNG DALAM 
OTAK?OTAK?
Wernicke Wernicke �� pusat bahasa dan kegiatan pusat bahasa dan kegiatan 
komunikasi  terdapat di  hemisfir kirikomunikasi  terdapat di  hemisfir kiri

Ada 10  teori  wernicke  yg berkaitan dgn  Ada 10  teori  wernicke  yg berkaitan dgn  
mekanisme  komunikasi.mekanisme  komunikasi.

1.  Medan broca   terletak di depan  1.  Medan broca   terletak di depan  1.  Medan broca   terletak di depan  1.  Medan broca   terletak di depan  
korteks  belahan otak kiri,korteks  belahan otak kiri,

2. Di dalam  medan broca terletak 2. Di dalam  medan broca terletak 
representasi  motor  untuk muka, lidah, representasi  motor  untuk muka, lidah, 
bibir,  lelangit,lipatan vocal/pita suara, bibir,  lelangit,lipatan vocal/pita suara, 
dll. ( alat ucap).dll. ( alat ucap).

3. Medan broca mengandung rumus3. Medan broca mengandung rumus--
rumus yang dapat mengubah atau rumus yang dapat mengubah atau 
mengkode  bahasa yang didengar ke mengkode  bahasa yang didengar ke 
dalam bentuk  artikulasi dengan kata dalam bentuk  artikulasi dengan kata 
lain untuk diucapkan.lain untuk diucapkan.



5. Medan wernicke terlibat dalam dalam 5. Medan wernicke terlibat dalam dalam 
pemahaman dan pengenalan polapemahaman dan pengenalan pola--pola pola 
bahasa ucapan, yg prosesnya sangat bahasa ucapan, yg prosesnya sangat 
rumit.rumit.

6. Medan broca dan medan wernicke 6. Medan broca dan medan wernicke 
dihubungkan oleh  busur fasikulus (face  dihubungkan oleh  busur fasikulus (face  dihubungkan oleh  busur fasikulus (face  dihubungkan oleh  busur fasikulus (face  
area of motor strip) yg mencerminkan  area of motor strip) yg mencerminkan  
interdependensi) kedua medan interdependensi) kedua medan 
tersebut. tersebut. 

7. Kerusakan  medan wernicke  akan 7. Kerusakan  medan wernicke  akan 
mengakibatkan  kegagalan  dalam mengakibatkan  kegagalan  dalam 
memahami bahasa ucapan.memahami bahasa ucapan.

8. Kerusakan medan broca akan 8. Kerusakan medan broca akan 
mengakibatkan kegagalan dalam mengakibatkan kegagalan dalam 



KesimpulanKesimpulan

Stimulus  yng menerpa kita ditangkap Stimulus  yng menerpa kita ditangkap 
oleh bidang yang  berlainan. oleh bidang yang  berlainan. 

Stimulus lisan ( audio)  ditangkap Stimulus lisan ( audio)  ditangkap 
korteks  pendengaran.korteks  pendengaran.

( auditory cortex)( auditory cortex)

Stimulus  penglihatan ( visual)  diterima Stimulus  penglihatan ( visual)  diterima Stimulus  penglihatan ( visual)  diterima Stimulus  penglihatan ( visual)  diterima 
oleh  korteks  pengihatan ( visual oleh  korteks  pengihatan ( visual 
cortex). cortex). 

Kedua  stimulus tersebut  Kedua  stimulus tersebut  
diterjemahkan ( decoding) ke dalam  diterjemahkan ( decoding) ke dalam  
bahasa / katabahasa / kata--kata di bagian  visual kata di bagian  visual 
speech area  yang merupakan  bagian speech area  yang merupakan  bagian 
dari medan  wernicke.  Sebuah dari medan  wernicke.  Sebuah 





Hubungan medan wernicke dan medan Hubungan medan wernicke dan medan 
broca broca 

“mekanisme  input “mekanisme  input –– output”output”







BICARA
� suatu proses pengucapan bunyi-bunyi bahasa dengan alat ucap 
manusia. 
merupakan produksi suara secara sistematis, yang merupakan 
hasil  kedua aktivitas, yaitu  aktivitas motorik dan  proses 
kognitif. 

� Lucile Nicolosi (1989)  1)  Media  komunikasi  secara  oral  yang  
menggunakan  simbol-simbol  linguistik; dengan  media ini,  
seorang  dapat  mengekspresikan  pikiran,  perasaan,  dan  saling  
mengerti  antara  satu   dengan  yang  lain apabila menggunakan  
simbol yang  sama; 2)  komunikasi  melalui  simbol-simbol  
bunyi; 3) aktivitas  motorik  pernafasan,  phonasi, artikulasi, dan  bunyi; 3) aktivitas  motorik  pernafasan,  phonasi, artikulasi, dan  
resonansi.

L.E. Travis:
Speech is communication throught conventional vocal and oral 
symbols. 

L.C.de Vreede Varekamp:
Bicara � Keungkinan manusia untuk mengucapkan bunyi-bunyi  
bahasa dengan alat ucapnya, dan bicara merupakan milik 
perseorangan.



E.Espir:E.Espir:

Bicara itu  adalah suatu hal yang Bicara itu  adalah suatu hal yang 
didapat melalui proses belajardidapat melalui proses belajar

Bicara  adalah sesuatu yang khas  pada Bicara  adalah sesuatu yang khas  pada 
manusia.manusia.

Bicara adalah suatu sistem komunikasi Bicara adalah suatu sistem komunikasi Bicara adalah suatu sistem komunikasi Bicara adalah suatu sistem komunikasi 
yang mana pikiran diekspresikan dan yang mana pikiran diekspresikan dan 
diartikan/dimengerti dengan diartikan/dimengerti dengan 
menggunakan simbolmenggunakan simbol--simbol bunyi.simbol bunyi.

Tarmansyah :Tarmansyah :

Bicara  merupakan suatu perilaku Bicara  merupakan suatu perilaku 
manusia sebagai hasil aktivitas psikhis manusia sebagai hasil aktivitas psikhis 
yang diungkapkan  melalui aktivitas yang diungkapkan  melalui aktivitas 



respiratori

Proses bernafas yang 

menimbulkan energi untuk

menimbulkan suara

phonasi

Udara lewat diantara pita suara

shg menggetarkan

pitasuara&menimbulkan suara

Mekanisme

Artikulatoris

Pergerakan mulut dan lidah yang 

membentuk suara menjadi fonem

resonansi

Perjalanan suara memasuki

rongga mulut dipengaruhi oleh

frekuensi khas dari rongga yang 

dilalui

Mekanisme

Bicara



DIMENSI 
BICARA 

Dimensi bicara 
sebagai alat/ 
media untuk 
mengekspresik
an pikiran dan 
perasaan

Dimensi wujud
bahwa wujud 
Dari bicara
Adalah 
lambang
Atau simbol 
bunyi

Dimensi 
Fungsi,
Bahwa bicara 
Digunakan 
dalam
berkomunikasi

Dimensi proses, 
bahwa bicara 
mrpk aktivitas 
respirasi, 
phonasi, 
resonansi dan 
artikulasi



BAHASABAHASA

Nancy E Wood Nancy E Wood 

Bahasa Bahasa �� merupakan  suatu sistem  merupakan  suatu sistem  
simbol bahasa/kata yang simbol bahasa/kata yang 
diorganisasikan dan dipergunakan  diorganisasikan dan dipergunakan  diorganisasikan dan dipergunakan  diorganisasikan dan dipergunakan  
oleh manusia  untuk berkomunikasi oleh manusia  untuk berkomunikasi 
melalui katamelalui kata--kata yang mencakup  kata yang mencakup  
membaca, menulis,  serta berkatamembaca, menulis,  serta berkata--
kata.kata.

TarmansyahTarmansyah

Bahasa merupakan sistem lambang, Bahasa merupakan sistem lambang, 
yaitu kumpulan dari  berbagai yaitu kumpulan dari  berbagai 
macam lambang yang telah macam lambang yang telah 



Samuel A. Kirk (1989), bahasa Samuel A. Kirk (1989), bahasa 
merupakan sistem simbol yang merupakan sistem simbol yang 
diorganisasikan, yg digunakan  u/ diorganisasikan, yg digunakan  u/ 
mengekspresikan dan  menerima  mengekspresikan dan  menerima  
maksud/pesan. maksud/pesan. 
Suatu   kode  di mana  gagasan/ide ttg  Suatu   kode  di mana  gagasan/ide ttg  
dunia/lingkungan diwakili o/   dunia/lingkungan diwakili o/   dunia/lingkungan diwakili o/   dunia/lingkungan diwakili o/   
seperangkat   lambang   yang  telah  seperangkat   lambang   yang  telah  
disepakati bersama untuk  disepakati bersama untuk  
melangsungkan  komunikasi ( Quigley, melangsungkan  komunikasi ( Quigley, 
Stephen P & Paul,  Peter V, 1984). Stephen P & Paul,  Peter V, 1984). 
LeutkeLeutke-- Stahlman, Barbara &  Lucker, Stahlman, Barbara &  Lucker, 
J. (1991) memandang  bahasa   J. (1991) memandang  bahasa   
sebagai  suatu perpaduan   antara  isi, sebagai  suatu perpaduan   antara  isi, 
fungsi, dan  bentuk. Isi bahasa   dapat fungsi, dan  bentuk. Isi bahasa   dapat 
diartikan  sebagai  makna atau  diartikan  sebagai  makna atau  



MorfologiMorfologi
Morfologi merupakan  bidang  kajian   Morfologi merupakan  bidang  kajian   
linguistik   yang  berkaitan  dengan  linguistik   yang  berkaitan  dengan  
susunan, bagiansusunan, bagian--bagian  kata secara   bagian  kata secara   
gramatikal,  serta berkaitan  dengan   gramatikal,  serta berkaitan  dengan   gramatikal,  serta berkaitan  dengan   gramatikal,  serta berkaitan  dengan   
kemampuan  berkomunikasi. Adapun  kemampuan  berkomunikasi. Adapun  
bidang  yang  dikaji  meliputi  kata  bidang  yang  dikaji  meliputi  kata  
dasar, kata  jadian, kata dasar, kata  jadian, kata 
berimbuhan,  kata ulang, serta  kata  berimbuhan,  kata ulang, serta  kata  
majemuk. majemuk. 



MorfologiMorfologi
Morfologi merupakan  bidang  kajian   Morfologi merupakan  bidang  kajian   
linguistik   yang  berkaitan  dengan  linguistik   yang  berkaitan  dengan  
susunan, bagiansusunan, bagian--bagian  kata secara   bagian  kata secara   
gramatikal,  serta berkaitan  dengan   gramatikal,  serta berkaitan  dengan   gramatikal,  serta berkaitan  dengan   gramatikal,  serta berkaitan  dengan   
kemampuan  berkomunikasi. Adapun  kemampuan  berkomunikasi. Adapun  
bidang  yang  dikaji  meliputi  kata  bidang  yang  dikaji  meliputi  kata  
dasar, kata  jadian, kata dasar, kata  jadian, kata 
berimbuhan,  kata ulang, serta  kata  berimbuhan,  kata ulang, serta  kata  
majemuk. majemuk. 



SintaksisSintaksis
merupakan  bidang  kajian  merupakan  bidang  kajian  
linguistik yang  berkaitan  dengan  linguistik yang  berkaitan  dengan  
pembentukan  kalimat.pembentukan  kalimat.
Berhubungan dengan peraturan Berhubungan dengan peraturan 
organiasi sekuensial dari kata untuk organiasi sekuensial dari kata untuk organiasi sekuensial dari kata untuk organiasi sekuensial dari kata untuk 
dapat diucapkan, dan seperangkat dapat diucapkan, dan seperangkat 
aturan yang harus diikuti untuk aturan yang harus diikuti untuk 
berbicara, pengertian, membaca berbicara, pengertian, membaca 
dan menulis suatu bahasa secara dan menulis suatu bahasa secara 
benar benar 
merupakan urutan kata, yaitu merupakan urutan kata, yaitu 
bagaimana kata disusun dalam bagaimana kata disusun dalam 
kalimat.  Penggunana sintaks yang kalimat.  Penggunana sintaks yang 







KESIAPAN BICARAKESIAPAN BICARA

FAKTOR  FISIOLOGISFAKTOR  FISIOLOGIS

FAKTOR  PSIKOLOGIFAKTOR  PSIKOLOGIFAKTOR  PSIKOLOGIFAKTOR  PSIKOLOGI

FAKTOR  LINGKUNGANFAKTOR  LINGKUNGAN



��Faktor fisiologisFaktor fisiologis

1.1. Telinga  yg  berfungsi  dgn  baik, atau tidak  memiliki  Telinga  yg  berfungsi  dgn  baik, atau tidak  memiliki  
kekurangan dlm  pendengaranya, shg  anak  dapat  kekurangan dlm  pendengaranya, shg  anak  dapat  
mendengar  bunyi bhs dari  lingk (proses  peniruan mendengar  bunyi bhs dari  lingk (proses  peniruan 
bunyi).bunyi).

2.2. Organ  Bicara, bila organOrgan  Bicara, bila organ--organ  bicaranya   berfungsi  organ  bicaranya   berfungsi  2.2. Organ  Bicara, bila organOrgan  Bicara, bila organ--organ  bicaranya   berfungsi  organ  bicaranya   berfungsi  
dengan  baik.dengan  baik.Organ  bicara   tersebut meliputi organ Organ  bicara   tersebut meliputi organ 
pernafasan, organ  suara  dan  organ  artikulasi  yang  pernafasan, organ  suara  dan  organ  artikulasi  yang  
antara  lain mencakup   bibir,  lidah, langitantara  lain mencakup   bibir,  lidah, langit--langit,  langit,  
otototot--otot pipi, anak  tekak, dan  rahang. otot pipi, anak  tekak, dan  rahang. 

3.3. Susunan  Syaraf  yang   berfungsi  dengan  baik, Susunan  Syaraf  yang   berfungsi  dengan  baik, 
dapat : dapat : 

a. Memusatkan perhatian pd rangsangan  bunyia. Memusatkan perhatian pd rangsangan  bunyi

((auditif attentionauditif attention ))

b. Menganalisa  deretan  bunyi  bahasa  menjadi  b. Menganalisa  deretan  bunyi  bahasa  menjadi  
sukusuku



�� Faktor PsikologisFaktor Psikologis

aa. Intelegensi  yang  cukup  baik, . Intelegensi  yang  cukup  baik, 
sehingga dapat  mengolah dan, sehingga dapat  mengolah dan, 
mengerti apa  yang  didengar  dan  mengerti apa  yang  didengar  dan  
dialaminya.dialaminya.dialaminya.dialaminya.

bb. Minat terhadap   orang  . Minat terhadap   orang  
disekitarnya,  sehingga  ada  disekitarnya,  sehingga  ada  
keinginan  untuk   berinteraksi  dan  keinginan  untuk   berinteraksi  dan  
berkomunikasi  dengan  lingkungan  berkomunikasi  dengan  lingkungan  
sekitarnya,  dimana  bicara  dan sekitarnya,  dimana  bicara  dan 
bahasa  terlibat  di  dalamnya. bahasa  terlibat  di  dalamnya. 

cc. Minat  terhadap  obyek  di . Minat  terhadap  obyek  di 



��Faktor LingkunganFaktor Lingkungan

Anak dikelilingi oleh orang yang Anak dikelilingi oleh orang yang 
mengajak bicara, sehingga terjadi mengajak bicara, sehingga terjadi 
proses peniruan.proses peniruan.proses peniruan.proses peniruan.

Agar  anak memiliki  keinginan  dan  Agar  anak memiliki  keinginan  dan  
kemampuan  berbicara,  dia harus  kemampuan  berbicara,  dia harus  
didukung  oleh  lingkungan  yang  didukung  oleh  lingkungan  yang  
mengajaknya berbicara dengan  mengajaknya berbicara dengan  
menyenangkan, sehingga  menyenangkan, sehingga  
memotivasi  anak  untuk   memotivasi  anak  untuk   
mengeluarkan  bunyi  bahasa atau  mengeluarkan  bunyi  bahasa atau  
berbicara. berbicara. 



Proses Pemerolehan BahasaProses Pemerolehan Bahasa

persepsi

Mengingat

Meniru

mendengar



Proses MendengarProses Mendengar



Proses Meniru  Proses Meniru  

Suatu mekanisme tingkah laku yang cenderung 
dilakukan oleh manusia untuk mengulangi 
perbuatan/perilaku secara sengaja, sehingga 
perilaku tersebut  berangsur-angsur menjadi miliknya.



Proses mengingatProses mengingat
Adanya proses pengulangan Adanya proses pengulangan 
(kebiasaan/otomatisasi)(kebiasaan/otomatisasi)

Kemampuan daya ingat manusia tidak Kemampuan daya ingat manusia tidak 
sama.sama.sama.sama.

Daya ingat sebagai sifat, krn seakanDaya ingat sebagai sifat, krn seakan--
akan dapat juga disimpan dlm bentuk akan dapat juga disimpan dlm bentuk 
perilaku ttt yg dpt dinyatakan kembali perilaku ttt yg dpt dinyatakan kembali 
dlm situasi ttt.dlm situasi ttt.

Kemampuan mengingat akan berjalan Kemampuan mengingat akan berjalan 
apabila seseorang dlm kondisi apabila seseorang dlm kondisi 
psikologis dan lingkungan yang psikologis dan lingkungan yang 



Proses PersepsiProses Persepsi
Proses menciptakan suatu konsep Proses menciptakan suatu konsep 
ingatan u/ mewujudkan suatu ingatan u/ mewujudkan suatu 
pengertian dilandasi o/ suatu pengertian dilandasi o/ suatu 
kemampuan mengolah rangsangan kemampuan mengolah rangsangan kemampuan mengolah rangsangan kemampuan mengolah rangsangan 
yg diterima melalui alat indra. yg diterima melalui alat indra. 

Alat indra memiliki fungsi berbeda Alat indra memiliki fungsi berbeda 
dan mempunyai pembagian selektif dan mempunyai pembagian selektif 
antara masukan yang utama antara masukan yang utama 
(pigure) dgn latar belakang (back (pigure) dgn latar belakang (back 
ground)ground)



Proses pengolahan persepsi Proses pengolahan persepsi 

Menciptakan bagian2
Menjadi satu kesatuan

Melakukan perbedaan
Figure dan back ground

Melakukan persamaan2
dan perbedaan2



Proses Reseptif

SensasiSensasi persepsipersepsi asosiasiasosiasi
MataMata
((adaada satusatu
bendabenda))

VisualVisual
WarnaWarna
BentukBentuk
ukuranukuran

MerahMerah
BulatBulat
BesarBesar

TelingaTelinga AuditoriAuditori
PerbedaanPerbedaan bunyibunyi

MerahMerah
BulatBulat

PengertianPengertian
Benda Benda (ada suatu (ada suatu 

bunyi)bunyi)

PerbedaanPerbedaan bunyibunyi
(b/o/l/a)(b/o/l/a)
SusunanSusunan bunyibunyi
(b(b--oo--ll--a)a)
IntonasiIntonasi bunyibunyi

BulatBulat
BesarBesar
b/o/l/ab/o/l/a
HalusHalus
Bulat/besarBulat/besar

Benda Benda 
merahmerah, , 
bulatbulat, , halushalus
dandan besarbesar
ituitu adalahadalah
bolabola

RabaRaba
(ada suatu (ada suatu 
…)…)

HaptikHaptik
KasarKasar//halushalus
BentukBentuk
ukuranukuran

HalusHalus
BulatBulat
besarbesar

/b/o/l/a



Perilaku Bahasa Verbal
(Anak yang Mendengar)

Bahasa Ekspresif visual
(menulis)

Bahasa Reseptif Visual
(membaca)

Bahasa ekspresif Auditori
(bicara)(bicara)

Bahasa reseptif Auditori
(memahami bicara lingkungan)

Bahasa Batin (Inner language)
(hubungan antara lambang auditori
Dengan pengalaman sehari-hari)

P E N G A L A M A N



Perilaku Bahasa Verbal
(anak tunarungu)

Bahasa Ekspresif visual
(menulis)

Bahasa Reseptif Visual
(membaca)

Bahasa ekspresif kinestetik
(bicara)(bicara)

Bahasa reseptif Visual
(mengerti ungkapan bahasa lingkungan)

Bahasa Batin (Inner language)
(hubungan antara lambang visual
Dengan pengalaman sehari-hari)

P E N G A L A M A N





Reflexive  Vocalization  (Dari lahir sampai + 3 mg )

a. Menangis  tidak dapat dibedakan  tanpa memperhatikan keadaan  psikologisnya, 
seperti lapar, dinging, sakit dsb.

b. + 3mg  Tangisan  dapat dibedakan  tergantung pada stimulus khususnya,              
seperti suara tangis  bayi berbeda  saat ia lapar  dengan sakit.

Babbling / Vocal play ( 6 mg – 6 bln)

bayi bereaksi terhadap suaranya sendiri.

Ia memproduksi suara saat ia senang.

Ia mengoceh secara berulang dengan berbagai tipe suara  sesuai dengan bertambahnya 
usia : seperti berkumur, refleks, belum membentuk vokal atau  konsonan .  
pengeluaran 

suara tersebut dilakukan   berulang-ulang.

Lalling ( 6 – 9 Bln )

Mendengar suara dan memproduksi  suara terjadi  pada hubungan yang  tertutup.

Self – imitation :   bayi mendengar suaranya sendiri dan mulai mengulanginya

Vokalisasi sering digunakan  untuk memperoleh perhatian.

Vokalisasi  biasanya mencakup pengulangan suku kata konsonan- vokal. Misalnya ma-
ma - ma ; pa-pa – pa.



Echolalia Echolalia ( 9 ( 9 –– 12 bln )12 bln )

Bayi meniru suara yang dibuat orang lain.Bayi meniru suara yang dibuat orang lain.

SuaraSuara--suara yang ditiru tidak mempunyai artisuara yang ditiru tidak mempunyai arti

Bayi membanghun perbendaharaan suaraBayi membanghun perbendaharaan suara--suara  dan suara  dan 
kombinasi suara menurut keunikan lingkungannyakombinasi suara menurut keunikan lingkungannya

True  SpeechTrue  Speech ( 12 ( 12 –– 18 bln)18 bln)

Anak mengatakan kata pertamanya.Anak mengatakan kata pertamanya.

Ia  menggunakan bahasa secara sengaja dan Ia  menggunakan bahasa secara sengaja dan Ia  menggunakan bahasa secara sengaja dan Ia  menggunakan bahasa secara sengaja dan 
bertujuan  sebagai alat untuk berkomunikasi.bertujuan  sebagai alat untuk berkomunikasi.

Kata pertama biasanya suku kata tunggal misalnya Kata pertama biasanya suku kata tunggal misalnya 
“ma “ atau dua suku kata yang sama, misalnya mama “ma “ atau dua suku kata yang sama, misalnya mama 
; papa.; papa.

Kata pertama  menjadi tujuan sebuah kalimat, karena  Kata pertama  menjadi tujuan sebuah kalimat, karena  
artinya dapat diinterpretasikan  dari konteks yang artinya dapat diinterpretasikan  dari konteks yang 
diberikan / yang ada.diberikan / yang ada.

Kemungkinan  besar  kataKemungkinan  besar  kata--kata  awal yang diucapkan kata  awal yang diucapkan 
adalah  kata benda, sejak anak lebih banyak adalah  kata benda, sejak anak lebih banyak 
mendengar kata benda dari pada kata lainnya dari  mendengar kata benda dari pada kata lainnya dari  



Usia  18 Usia  18 –– 24 bln ( ½ 24 bln ( ½ -- 2 tahun )2 tahun )

Kosa kata oral  berkembang  antara Kosa kata oral  berkembang  antara 
3 3 –– 50 kata50 kata3 3 –– 50 kata50 kata

Pemahaman kosa kata  lebih banyak Pemahaman kosa kata  lebih banyak 
dari pada  kosa kata eskpresif  oral.dari pada  kosa kata eskpresif  oral.

Anak menggunakan  kataAnak menggunakan  kata--kata baru kata baru 
untuk menggeneralisasi misalnya untuk menggeneralisasi misalnya 
satu kata  dapat digunakan untuk satu kata  dapat digunakan untuk 
mengindikasi beberapa objek yang mengindikasi beberapa objek yang 



Tabel 1. Perkembangan Bicara  dan Bahasa NormalTabel 1. Perkembangan Bicara  dan Bahasa Normal
Periode   Lahir Periode   Lahir -- 6 Bulan6 Bulan

Pemahaman BahasaPemahaman Bahasa Ekspresi BahasaEkspresi Bahasa BicaraBicara

-- Menunjukkan  kekagetan  Menunjukkan  kekagetan  
terhadap  suara  yang  keras terhadap  suara  yang  keras 

-- Terdiam oleh suara  yang Terdiam oleh suara  yang 
familierfamilier

Vokalisasi  berbagai suara   untuk  Vokalisasi  berbagai suara   untuk  

hal  yang menyenangkan maupun  hal  yang menyenangkan maupun  

Merangkai  bunyi  Merangkai  bunyi  

dengan  dengan  

menggunakan  menggunakan  familierfamilier

-- Mengamati  wajah  sipembicaraMengamati  wajah  sipembicara

-- Berhenti  bergerak ketika  Berhenti  bergerak ketika  
namanya  dipanggil. namanya  dipanggil. 

yang  tidak menyenangkan.yang  tidak menyenangkan.
menggunakan  menggunakan  

konsonan p dan konsonan p dan 

b.b.



Tabel 2. Perkembangan Bicara  dan Bahasa Tabel 2. Perkembangan Bicara  dan Bahasa 
Normal  Normal  Periode 6 Periode 6 –– 12  Bulan12  Bulan

Pemahaman BahasaPemahaman Bahasa Ekspresi  BahasaEkspresi  Bahasa BicaraBicara

-- berpaling  ke arah   suara  berpaling  ke arah   suara  
dilingkungannya.  dilingkungannya.  

-- Meniru suaraMeniru suara--suara  yang  suara  yang  
diucapkan  orang lain. diucapkan  orang lain. 

-- Mengoceh/  meraban secara  Mengoceh/  meraban secara  
berulangberulang--ulang dengan  ulang dengan  dilingkungannya.  dilingkungannya.  

-- Menunjukkan suatu reaksi Menunjukkan suatu reaksi 
terhadap  kataterhadap  kata--kata  tertentu ( kata  tertentu ( 
jangan, dadaah/ byejangan, dadaah/ bye--bye dsb) bye dsb) 

-- Menuruti   perintah  yang  Menuruti   perintah  yang  
disertai   dengan disertai   dengan gesturegesture. . 

-- merasakan  sebuah  peristiwa.merasakan  sebuah  peristiwa.

diucapkan  orang lain. diucapkan  orang lain. 

-- Berbicara  dengan  disengaja. Berbicara  dengan  disengaja. 

---- lebih banyak menggunakan  lebih banyak menggunakan  
berbagai berbagai gesture gesture atau  tertarik  atau  tertarik  
pada  komunikasi secara  non pada  komunikasi secara  non 
verbal. verbal. 

-- Kata  pertama  muncul  sekitar  Kata  pertama  muncul  sekitar  

usia  12 bulan.usia  12 bulan.

berulangberulang--ulang dengan  ulang dengan  
menggunakan bunyi menggunakan bunyi 

“p, b, t dan  d”“p, b, t dan  d”



Tabel 3. Perkembangan  Bicara  dan Bahasa NormalTabel 3. Perkembangan  Bicara  dan Bahasa Normal
Periode 12 Periode 12 -- 18 Bulan18 Bulan

Pemahaman BahasaPemahaman Bahasa Ekspresi  BahasaEkspresi  Bahasa BicaraBicara

--Mengidentifikasi bendaMengidentifikasi benda--benda benda 
yang familier  ketika nama yang familier  ketika nama 
benda  itu  disebut. benda  itu  disebut. 

-- Memahami  hingga  50       Memahami  hingga  50       
kata. kata. 

-- Memiliki   kosa kata  antara  3 Memiliki   kosa kata  antara  3 ––
20 kata. 20 kata. 

-- Menggunakan  satu  kata  untuk Menggunakan  satu  kata  untuk 

satu  ungkapan disertai satu  ungkapan disertai gesturegesture

-- Mengucapkan kata  tunggal  dan Mengucapkan kata  tunggal  dan 
jargon jargon 

--Meninggalkan  bunyiMeninggalkan  bunyi--bunyi  bunyi  

pada  awal dan akhir  katapada  awal dan akhir  katakata. kata. 

-- Memahami  perintah  yang  Memahami  perintah  yang  
sederhana.  sederhana.  

-- Melihat  ke  arah anggota  Melihat  ke  arah anggota  

keluarga yang namanya  keluarga yang namanya  

dipanggil.dipanggil.

satu  ungkapan disertai satu  ungkapan disertai gesturegesture

untuk  berkomunikasi.untuk  berkomunikasi.

pada  awal dan akhir  katapada  awal dan akhir  kata



Tabel 4. Perkembangan  Bicara  dan Bahasa NormalTabel 4. Perkembangan  Bicara  dan Bahasa Normal
Periode 18 Periode 18 –– 24  Bulan24  Bulan

Pemahaman BahasaPemahaman Bahasa Ekspresi  BahasaEkspresi  Bahasa BicaraBicara

-- MenunjukkanMenunjukkan 33 –– 55bagianbagian
tubuhnyatubuhnya ketikaketika disebutkandisebutkan..

--MengikutiMengikuti petunjukpetunjuk sederhanasederhana

-- MemilikiMemiliki kosakosa katakata lebihlebih daridari
2020 katakata..

--MenunjukMenunjuk dirinyadirinya dengandengan

-- BicaranyaBicaranya hanyahanya dapatdapat
dimengertidimengerti 5050%%

--MengucapkanMengucapkan konsonankonsonan"p,"p, b,b,--MengikutiMengikuti petunjukpetunjuk sederhanasederhana

tanpatanpa isyaratisyarat atauatau gesturegesture..

--MenunjukMenunjuk dirinyadirinya dengandengan
namanyanamanya..

-- MenggunakanMenggunakan katakata gantiganti
(saya,aku)(saya,aku)

-- MenghasilkanMenghasilkan ungkapanungkapan

dengandengan merangkaikanmerangkaikan katakata

tunggaltunggal (misalnya(misalnya “ayah,“ayah,

bangun”)bangun”) dandan mulaimulai

menggunakanmenggunakan 22 katakata dalamdalam

--MengucapkanMengucapkan konsonankonsonan"p,"p, b,b,

m,m, n,n, w,w, h,h, k,k, g"g"..



Tabel 5. Perkembangan  Bicara  dan Bahasa  NormalTabel 5. Perkembangan  Bicara  dan Bahasa  Normal
Periode 2  Periode 2  -- 2 ½ Tahun2 ½ Tahun

Pemahaman BahasaPemahaman Bahasa Ekspresi  BahasaEkspresi  Bahasa BicaraBicara

-- MengikutiMengikuti 22 tindakantindakan perintahperintah..

-- memahamimemahami beberapabeberapa katakata gantiganti

(( dia,dia, kamu,kamu, saya)saya)

-- MenunjukkanMenunjukkan gambargambar dalamdalam

-- KosaKosa katakata meningkatmeningkat daridari 5050
hinggahingga 200200 katakata yangyang dapatdapat
dipahamidipahami..

-- MulaiMulai menggunakanmenggunakan
grammaticalgrammatical markersmarkers (“buku(“buku--
buku”,buku”, menunjukkanmenunjukkan bahwabahwa

-- BicaranyaBicaranya dapatdapat dipahamidipahami
sekitarsekitar 6060 –– 7070 %% oleholeh
pendengarpendengar yangyang tidaktidak familierfamilier..

--meninggalkanmeninggalkan bunyibunyi--bunyibunyi

-- MenunjukkanMenunjukkan gambargambar dalamdalam
bukubuku ketikaketika namanyanamanya disebutdisebut
(benda(benda dandan tindakan)tindakan)

-- MemahamiMemahami beberapabeberapa konsepkonsep

kuantitaskuantitas (satu(satu vsvs semua)semua)

buku”,buku”, menunjukkanmenunjukkan bahwabahwa
bukunyabukunya lebihlebih daridari satu)satu) atauatau
mengunakanmengunakan awalanawalan didi dandan meme..

-- MenggunakanMenggunakan kombinasikombinasi 33
katakata..

-- MenggunakanMenggunakan nadanada suarasuara yangyang

bertambahbertambah tinggitinggi dalamdalam

menjawabmenjawab pertanyaanpertanyaan..

padapada akhirakhir katakata..



Tabel 6. Perkembangan  Bicara  dan Bahasa NormalTabel 6. Perkembangan  Bicara  dan Bahasa Normal
Periode  2 ½ Periode  2 ½ -- 3 Tahun3 Tahun

PemahamanPemahaman BahasaBahasa EkspresiEkspresi BahasaBahasa BicaraBicara

-- Mengidentifikasi obyek dengan  Mengidentifikasi obyek dengan  

menggunakan  (menggunakan  (what do we cut what do we cut 

with?) with?) 

-- Memahami kata  depan Memahami kata  depan 

-- Menggunakan 3 Menggunakan 3 –– 4 kata   dalam 4 kata   dalam 

satu  kalimat pada usia  3 tahun.satu  kalimat pada usia  3 tahun.

-- Memiliki  kosa kata antara 200 Memiliki  kosa kata antara 200 

–– 300 kata. 300 kata. 

Menggunakan  fonem: “p, b, m, Menggunakan  fonem: “p, b, m, 

n, w, h, f, ng, y, k, g, t, d"n, w, h, f, ng, y, k, g, t, d"

(understands prepositions "di, ke, (understands prepositions "di, ke, 

dari” dari” 

-- Memahami  beberapa   kata Memahami  beberapa   kata 

deskriptif (besar,  kecil, berat, deskriptif (besar,  kecil, berat, 

ringan, cepat, lambat, dsb.)ringan, cepat, lambat, dsb.)

-- Menggunakan  kataMenggunakan  kata--kata  seperti kata  seperti 

“ karena”, “ atau”, “jika”. “ karena”, “ atau”, “jika”. 

-- Menjawab  pertanyaan  Menjawab  pertanyaan  

sederhana sederhana 

-- Menggunakan  kata  ganti  Menggunakan  kata  ganti  

kepunyaan.kepunyaan.

-- Menggunakan kataMenggunakan kata--kata negatip kata negatip 

atau penolakan  :  “ tidak mau”, atau penolakan  :  “ tidak mau”, 

“tidak bisa” , “jangan”.“tidak bisa” , “jangan”.



dan Bahasa Normaldan Bahasa Normal
Periode  3 Periode  3 –– 4 Tahun4 Tahun

PemahamanPemahaman BahasaBahasa EkspresiEkspresi BahasaBahasa BicaraBicara

--MemahamiMemahami penolakanpenolakan..

-- MengetahuiMengetahui sebagiansebagian besarbesar
anggotaanggota tubuhtubuh (lengan(lengan ,, kaki,kaki,
siku,siku, ibuibu jari,dagu,jari,dagu, dsbdsb.. ))

-- MengetahuiMengetahui sebagiansebagian besarbesar

-- KosaKosa katakata meningkatmeningkat hinggahingga
900900 –– 15001500 katakata padapada usiausia 44
tahuntahun..

--DapatDapat menghitungmenghitung hinggahingga 1010..

-- MenceriterakanMenceriterakankembalikembali suatusuatu

MengucapkanMengucapkan semuasemua bunyi/bunyi/
fonemfonem padapada periodeperiode
sebelumnya,sebelumnya, didi atas,atas, ditambahditambah
fonemfonem “l,“l, s”s”

-- MengetahuiMengetahui sebagiansebagian besarbesar
warnawarna dasardasar..

-- DapatDapat menyimpulkanmenyimpulkan

--MengikutiMengikuti 33 tindakantindakan perintahperintah

-- MenceriterakanMenceriterakankembalikembali suatusuatu
ceriteraceritera // dongengdongeng..

--menggunakanmenggunakan katakata--katakata ““ ingin,ingin,
harus,harus, dapat”dapat” dandan sebaliknyasebaliknya ““
tidaktidak ingin”,ingin”, dsbdsb..

--MenjawabMenjawab pertanyaanpertanyaan dengandengan

menggunakanmenggunakan katakata tanyatanya ““

kapankapan ““



Tabel 8. Perkembangan Bicara  dan Bahasa NormalTabel 8. Perkembangan Bicara  dan Bahasa Normal
Periode  4 Periode  4 –– 5 Tahun5 Tahun

PemahamanPemahaman BahasaBahasa EkspresiEkspresi BahasaBahasa BicaraBicara

-- memahamimemahami sekitarsekitar 25002500 katakata..

-- MemahamiMemahami katakata kerjakerja dalamdalam

bentukbentuk lampau,lampau, saatsaat ini,ini, dandan

akanakan datangdatang..

--menggunkan kalimat  majemukmenggunkan kalimat  majemuk

--Dalam satu  kalimat,  miDalam satu  kalimat,  mi--nimal  nimal  

menggunakan  4menggunakan  4––5  kata. 5  kata. 

--Bertanya dengan menggunakan  Bertanya dengan menggunakan  

MengucapkanMengucapkan fonemfonem--fonemfonem didi

atas,atas, ditambahditambah fonemfonem "sh,"sh, ch,ch, j,j,

v,v, z,z, dandan r"r"

-- MendengarkanMendengarkan ceriteraceritera.. ––

MemahamiMemahami kalimatkalimat pasifpasif..

-- MemahamiMemahami lebihlebih banyakbanyak katakata

depandepan..

-- MemahamiMemahami petunjukpetunjuk yangyang

komplekkomplek..

-- MemahamiMemahami konsepkonsep waktuwaktu

(siang,(siang, malam,malam, harihari ini,ini,

kemarin,kemarin,dsbdsb..))

--Bertanya dengan menggunakan  Bertanya dengan menggunakan  

kata  tanya  berapa dan dimana. kata  tanya  berapa dan dimana. 

-- Menjawab  pertanyaan yang  Menjawab  pertanyaan yang  

menggunakan  kata  tanya “ menggunakan  kata  tanya “ 

mengapamengapa



Tabel  9. Perkembangan Bicara  dan Bahasa NormalTabel  9. Perkembangan Bicara  dan Bahasa Normal
Periode  5 Periode  5 ––6 Tahun6 Tahun

PemahamanPemahaman BahasaBahasa EkspresiEkspresi BahasaBahasa BicaraBicara

-- MemahamiMemahami katakata--katakata “pertama,“pertama,

yangyang lalulalu.. ““

-- MemahamiMemahami hampirhampir 40004000 katakata..

-- MemahamiMemahami ““ kanankanan““ dandan““

-- MenggunakanMenggunakan katakata kerjakerja

dengandengan benarbenar.. ..

-- MemilkiMemilki tatatata bahasabahasa sepertiseperti

orangorangdewasadewasa..

MengucapkanMengucapkan semuasemua bunyibunyi--

bunyi/fonembunyi/fonem dengandengan benarbenar

-- MemahamiMemahami ““ kanankanan““ dandan““

kirikiri..””

-- MemahamiMemahami berbagaiberbagai konsepkonsep

kualitaskualitas (( semua,semua, setengahsetengah..

-- MemahamiMemahami beberapabeberapa leluconlelucon..,,

keheranan,keheranan, meyakinkan/meyakinkan/

berpuraberpura--purapura

orangorangdewasadewasa..

--MenggunakanMenggunakan katakata--katakata

penolakan,kepemilikanpenolakan,kepemilikan dandan

jamakjamak..



AAnak  nak  usia  6usia  6 ke atas,ke atas,
Setelah   anak  memasuki sekolah, kemampuan Setelah   anak  memasuki sekolah, kemampuan 
bicara  dan  bahasa  semakin meningkat,  dan   bicara  dan  bahasa  semakin meningkat,  dan   
dikembangkan secara  berkelanjutan. Peningkatan   dikembangkan secara  berkelanjutan. Peningkatan   
kemampuan tersebut  antara  lain : kosakata mereka  kemampuan tersebut  antara  lain : kosakata mereka  
bertambah,  kalimat menjadi  lebih  panjang  dan bertambah,  kalimat menjadi  lebih  panjang  dan 
lebih  komplek/  majemuk,  dapat   memberikan  lebih  komplek/  majemuk,  dapat   memberikan  
definisi  katadefinisi  kata--kata. kata. 
Keterampilan   percakapan mereka  bertambah dan  Keterampilan   percakapan mereka  bertambah dan  Keterampilan   percakapan mereka  bertambah dan  Keterampilan   percakapan mereka  bertambah dan  
sudah    dapat mengadakan   percakapan dengan  sudah    dapat mengadakan   percakapan dengan  
orang  dewasa. Mereka   dapat  mengenal  suatu  orang  dewasa. Mereka   dapat  mengenal  suatu  
topik dan  melanjutkan  topik  tersebut  dengan topik dan  melanjutkan  topik  tersebut  dengan 
beberapa perubahan  atau  mengganti  topik.  beberapa perubahan  atau  mengganti  topik.  
Dapat   menyesuaikan bahasa  mereka dengan Dapat   menyesuaikan bahasa  mereka dengan 
partner mereka;  dan mereka   akan  mengulangi partner mereka;  dan mereka   akan  mengulangi 
kalimat/frase apabila  tidak dipahami. Mereka  juga kalimat/frase apabila  tidak dipahami. Mereka  juga 
sudah  dapat  memahami   bagaisudah  dapat  memahami   bagaiNNmana  dan  kapan  mana  dan  kapan  
menggunakan   bentuk bahasa  yang  sopan.  menggunakan   bentuk bahasa  yang  sopan.  
Kemampuan  berceritera anak  semakin meningkatKemampuan  berceritera anak  semakin meningkat
dengan dengan alur  yang  tepat. alur  yang  tepat. 
Menemukan  bahwa   kalimat   terbentuk  dari  kataMenemukan  bahwa   kalimat   terbentuk  dari  kata--



Pada  usia  7 tahunPada  usia  7 tahun, , 

nak  memahami   dan  menggunakan   nak  memahami   dan  menggunakan   
konsep waktu , ruang , dan sebab konsep waktu , ruang , dan sebab 
akibat yang  mendasar.  akibat yang  mendasar.  

Mereka memahami arti  dari Mereka memahami arti  dari 
berbagai  akhiran,  (dalam bahasa  berbagai  akhiran,  (dalam bahasa  berbagai  akhiran,  (dalam bahasa  berbagai  akhiran,  (dalam bahasa  
Inggris :  menambahkan   “ ly” pada   Inggris :  menambahkan   “ ly” pada   
kata kerja, menjadi  kata sifat). kata kerja, menjadi  kata sifat). 
Dalam bahasa Indonesia, Dalam bahasa Indonesia, 
penambahan  awalan pe  pada  kata  penambahan  awalan pe  pada  kata  
kerja  akan  berubah menjadi  kata  kerja  akan  berubah menjadi  kata  
benda.  Misalnya   awalan pe benda.  Misalnya   awalan pe 
diterapkan  pada  kata  kerja  ( diterapkan  pada  kata  kerja  ( 



Antara  7 Antara  7 –– 11 tahun11 tahun,  ,  

Anak  menggunakan  bahasa   untuk  Anak  menggunakan  bahasa   untuk  
humor, tebakan/ tekahumor, tebakan/ teka--teki,  dan teki,  dan 
lelucon  yang   didasarkan  pada kata lelucon  yang   didasarkan  pada kata 
––kata  yang mengandung  banyak  kata  yang mengandung  banyak  ––kata  yang mengandung  banyak  kata  yang mengandung  banyak  
arti. arti. 

Mereka juga  memakai  istilah  dan  Mereka juga  memakai  istilah  dan  
bahasa  figuratif (kiasan), serta bahasa  figuratif (kiasan), serta 
adanya  peningkatan  kemampuan adanya  peningkatan  kemampuan 
memahami bacaan. memahami bacaan. 



FAKTORFAKTOR--FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PERKEMBANGAN  BICARA DAN BAHASA PERKEMBANGAN  BICARA DAN BAHASA 

1.1. Kondisi jasmani dan kemampuan Kondisi jasmani dan kemampuan 
motorik motorik 

2.2. Kesehatan umumKesehatan umum

3.3. KecerdasanKecerdasan3.3. KecerdasanKecerdasan

4.4. Sikap lingkunganSikap lingkungan

5.5. Sosial ekonomiSosial ekonomi

6.6. Jenis kelaminJenis kelamin

7.7. KedwibahasaanKedwibahasaan





Kirk & Gallagher (Educating Kirk & Gallagher (Educating 
Exceptional ChildrenExceptional Children))

1.1.Disorder of  Articulation Disorder of  Articulation –– phonologyphonology
2.2.Disorder of  Fluency Disorder of  Fluency �� StutteringStuttering

3.3.Disorder of VoiceDisorder of Voice3.3.Disorder of VoiceDisorder of Voice
a. Disoder  of Voice qualitya. Disoder  of Voice quality
b. Disoder  of Pitchb. Disoder  of Pitch
c. Disoder  of Loudnessc. Disoder  of Loudness

4.4.Disorder  of LanguageDisorder  of Language

1,2,3, 1,2,3, �� speech disorderspeech disorder



Hallahan & Kauffman ( Exceptional  ChildrenHallahan & Kauffman ( Exceptional  Children ))

�� Communication DisorderCommunication Disorder

A. Speech  DisorderA. Speech  Disorder

1.  Voice Disoder1.  Voice Disoder

2. Articulation Disorder2. Articulation Disorder

3. Fluency Disoder 3. Fluency Disoder �� stutteringstuttering

4.  Speech  Disoder  associated with orofacial defects4.  Speech  Disoder  associated with orofacial defects

( The defect  can  involve  the tongue, lips,  nasal passages, ( The defect  can  involve  the tongue, lips,  nasal passages, ( The defect  can  involve  the tongue, lips,  nasal passages, ( The defect  can  involve  the tongue, lips,  nasal passages, 
ears, teeth and gums and palate )ears, teeth and gums and palate )

5. Speech  Disoder  associated with  neurological damage 5. Speech  Disoder  associated with  neurological damage ��
dysarthriadysarthria

B. Language DisorderB. Language Disorder

1. Form of language ( phonoloy, morphology, syntax)1. Form of language ( phonoloy, morphology, syntax)

2. Content of language (  semantics)2. Content of language (  semantics)

3. Function of language ( pragmatics)3. Function of language ( pragmatics)

�� Communicative VariationsCommunicative Variations

A. Communicative  Difference / DialectA. Communicative  Difference / Dialect

B. Augmentative  CommunicationB. Augmentative  Communication



Smith & Neiswork ( The Exceptional Child)Smith & Neiswork ( The Exceptional Child)
Communication ProblemsCommunication Problems

A.Types of  Speech DisoderA.Types of  Speech Disoder
11. Articulation Disorder. Articulation Disorder

2. Fluency Disoder2. Fluency Disoder

3. Voice  or Phonation Disoder3. Voice  or Phonation Disoder3. Voice  or Phonation Disoder3. Voice  or Phonation Disoder

B. Types of  Language DisoderB. Types of  Language Disoder

1. Delayed  Verbal Communication1. Delayed  Verbal Communication

2. Aphasia2. Aphasia

C. Multiple Speech and Language C. Multiple Speech and Language 
Disoder Disoder 

1. Cleft 1. Cleft --Palate  SpeechPalate  Speech

2. Speech Disoder associated with Cerebral 2. Speech Disoder associated with Cerebral 





Gangguan BicaraGangguan Bicara
GANGGUAN ARTIKULASI GANGGUAN ARTIKULASI 

GANGGUAN KELANCARANGANGGUAN KELANCARAN

GANGGUAN SUARAGANGGUAN SUARA





Artikulasi adalah proses pembentukan  bunyi-
bunyi, suku kata, dan kata-kata.  Seseorang  
memiliki masalah dalam artikulasi  apabila ia  
memproduksi  suara-suara, suku kata, dan kata-
kata  secara tidak tepat/tidak benar sehingga  
pendengar sulit memahami apa yang pendengar sulit memahami apa yang 
diucapkannya atau memerlukan perhatian yang 
lebih untuk  mengerti  suara kata-katanya



KarakteristikKarakteristik
�� Pengungkapan suara dalam Pengungkapan suara dalam 
bicaranya tidak  sempurna, tidak bicaranya tidak  sempurna, tidak 
konsisten  atau tidak tepat.konsisten  atau tidak tepat.

�� Jumlah orang yang mengalami Jumlah orang yang mengalami 
gangguan artikulasi berkisar antara gangguan artikulasi berkisar antara 
60 60 –– 80  % dari jumlah keseluruhan 80  % dari jumlah keseluruhan 
orang yang  mengalami gangguan orang yang  mengalami gangguan 
bicara.bicara.bicara.bicara.

�� Mengalami kesulitan dalam Mengalami kesulitan dalam 
mengucapkan  hurufmengucapkan  huruf--huruf huruf 
konsonan seperti R, L,K, dan S.konsonan seperti R, L,K, dan S.

�� PolaPola--pola gangguanartikulasi pada pola gangguanartikulasi pada 
umumnya terjadi seperti pola umumnya terjadi seperti pola 
ucapan bayi ( baby talk); tidak ucapan bayi ( baby talk); tidak 
mampu  mengartikulasikan mampu  mengartikulasikan 



Penyebab Terjadinya GangguanPenyebab Terjadinya Gangguan

Gangguan artikulasi dapat disebabkan Gangguan artikulasi dapat disebabkan 
oleh faktoroleh faktor--faktor fungsional maupun faktor fungsional maupun 
organik.  Faktor   fungsional   yaitu organik.  Faktor   fungsional   yaitu 
faktor yang berkenaan dengan adat faktor yang berkenaan dengan adat 
kebiasaan anak atau intervensi yang kebiasaan anak atau intervensi yang 
secara langsung dan tidak langsung  secara langsung dan tidak langsung  secara langsung dan tidak langsung  secara langsung dan tidak langsung  
memberikan kontribusi  terhdap memberikan kontribusi  terhdap 
terjadinya gangguan bicara anak. terjadinya gangguan bicara anak. 
Sedangkan faktor  organik yaitu faktor Sedangkan faktor  organik yaitu faktor 
yang berkaitan  dengan kondisi fisik yang berkaitan  dengan kondisi fisik 
anak yang berfungsi mendukung anak yang berfungsi mendukung 
kelancaran bicaranya.kelancaran bicaranya.

��Faktor Penyebab  FungsionalFaktor Penyebab  Fungsional



�Faktor Penyebab Organik:

Cerebral Palsy ( CP).
Kehilangan pendengaran ( hearing  loss)Kehilangan pendengaran ( hearing  loss)
Gangguan persepsi pendengaran
Keadaan yang abnormal pada mulut ( 

termasuk gigi)  dan muka.
Rendahnya koordinasi otor-otot bicara
Keadaan langit-langit yang tinggi dan 

sempit, sehingga membatasi ruang gerak 
lidah atau terjadi selah langit-langit.



TipeTipe--Tipe Gangguan ArtikulasiTipe Gangguan Artikulasi

�� Subtitusi  (penggantian fonem)Subtitusi  (penggantian fonem)

bukubuku�� bubuttuu

�� Omisi ( penghilangan)Omisi ( penghilangan)

cicinncincin�� cicincicin

�� Distorsi ( kekacauan)Distorsi ( kekacauan)

tintatinta �� nitanita

�� Adisi Adisi �� foto  foto  �� foforrtoto



Hasil AsesmenHasil Asesmen
Gangguan Artikulasi Tipe Gangguan Artikulasi Tipe 

SubtitusiSubtitusi
a. Fonem a. Fonem k  k  (diawal dan tengah) (diawal dan tengah) 
diucapkan diucapkan tt, , 
1) 1) tokotoko �� totototo
2) 2) kuda kuda �� tudatuda2) 2) kuda kuda �� tudatuda
3) 3) kakakkakak �� tatatata

b. Fonem b. Fonem gg diucapkan diucapkan d d 1) 1) gigigigi
�� didididi
2) 2) gelasgelas �� delasdelas
3) 3) gajahgajah �� dajahdajah

c. Fonem c. Fonem ngng diucapkan diucapkan nn
1) 1) tangantangan �� tanantanan



d. Fonem d. Fonem c c diucapkan diucapkan tt

1) 1) cicakcicak �� titaktitak

2) 2) becakbecak �� betabeta

e. Fonem  e. Fonem  nyny �� nn

1) 1) nyamuknyamuk diucapkandiucapkan namuknamuk

2) 2) nyanyinyanyi �� naninani

f.  Fonem f.  Fonem ss diucapkan diucapkan ttf.  Fonem f.  Fonem ss diucapkan diucapkan tt

1) 1) soto soto �� totototo

2) 2) satesate �� tatetate

3) 3) nasinasi �� natinati

g. Fonem g. Fonem r r diucapkan diucapkan ll

1) 1) roda roda �� lodaloda

2) 2) rumahrumah �� lumahlumah

3) 3) KoranKoran kolankolan



2. Gangguan Artikulasi Tipe Omisi:2. Gangguan Artikulasi Tipe Omisi:

a. a. cincincincin diucapkan diucapkan cicincicin

b.b.mesjidmesjid diucapkan  diucapkan  mejidmejid

3. Gangguan Artikulasi Tipe 3. Gangguan Artikulasi Tipe 
Distorsi :Distorsi :Distorsi :Distorsi :

a. a. tintatinta diucapkandiucapkan nitanita

b. b. kodokkodok diucapkan diucapkan tordoktordok

c. c. dagudagu diucapkandiucapkan dardudardu

d. d. rokoroko diucapkan diucapkan rortororto

4.Gangguan Artikulasi Tipe Adisi4.Gangguan Artikulasi Tipe Adisi

fotofoto diucapkan diucapkan fortoforto



Intervensi Gangguan Tipe SubtitusiIntervensi Gangguan Tipe Subtitusi

��LATIHAN LATIHAN 
MENDENGAR/MEMBEDAKAN BUNYIMENDENGAR/MEMBEDAKAN BUNYI

BAHASABAHASABAHASABAHASA

��LATIHAN PENGUCAPANLATIHAN PENGUCAPAN

��LATIHAN KINESTIK/ LATIHAN KINESTIK/ 
MENGOTOMATISIR GERAKANMENGOTOMATISIR GERAKAN

��LATIHAN PERCAKAPANLATIHAN PERCAKAPAN



Latihan Mendengar/ Latihan Mendengar/ 
Membedakan Bunyi Membedakan Bunyi 

( K dan T)( K dan T)

a.a.KaKa –– mu mu –– go go –– hu hu -- keke, dsb, dsb

. 

KK

b.b. ta ta –– mu mu –– go go –– tutu –– to to –– tu tu –– dsbdsb

TT



c. ka – bu – tu – ka – de – ti – ku, dsb. 

d. : ka – ti  – ku – ko – ta – ko, dsb



Latihan Mendengar/ Latihan Mendengar/ 
Membedakan Bunyi Membedakan Bunyi 

( K dan T)( K dan T)

a.a.KaKa –– mu mu –– go go –– hu hu -- keke, dsb, dsb

. 

KK

b.b. ta ta –– mu mu –– go go –– tutu –– to to –– tu tu –– dsbdsb

TT



Intervensi Gangguan tipe OmisiIntervensi Gangguan tipe Omisi

CICINNCIN CIN �� CICINCICIN

Cin……;cin……;cinCin……;cin……;cinCin……;cin……;cinCin……;cin……;cin

CinCin--cin;   cincin;   cin--cin;  cincin;  cin--cin.cin.

Cincin;   cincin;   cincinCincin;   cincin;   cincin



TTIINNTA TA �� NNITAITA

Tin Tin –– tin tin –– tin     ta tin     ta –– ta ta ––Tin Tin –– tin tin –– tin     ta tin     ta –– ta ta ––
tata

TinTin-- tin             ta tin             ta –– tata

Tin  Tin  ---- tata

TintaTinta



FOTO FOTO 
��FOFORRTOTO

fot fot –– fot fot –– fotfot
to to –– to to –– to to 

fo fo –– fot fot to to ––
to to 

fotfot toto





GANGGUAN KELANCARAN BICARAGANGGUAN KELANCARAN BICARA
( FLUENCY DISORDER)( FLUENCY DISORDER)

��GAGAP ( STUTTERING)GAGAP ( STUTTERING)

��CLUTTERINGCLUTTERING��CLUTTERINGCLUTTERING



GAGAP (STUTTERING)GAGAP (STUTTERING)
GAGagap (Stuttering) adalah  kelainan GAGagap (Stuttering) adalah  kelainan 
bicara dimana arus bicara yang normal  bicara dimana arus bicara yang normal  
menjadi terganggu oleh pengulanganmenjadi terganggu oleh pengulangan--
pengulangan atau  perpanjangan bunyi, pengulangan atau  perpanjangan bunyi, 
suku kata, kata, atau  ketidakmampuan suku kata, kata, atau  ketidakmampuan 
seseorang untuk memulai   mengucapkan seseorang untuk memulai   mengucapkan seseorang untuk memulai   mengucapkan seseorang untuk memulai   mengucapkan 
kata.kata.

Gangguan bicara  dapat juga  disertai Gangguan bicara  dapat juga  disertai 
dengan mata berkedipdengan mata berkedip--kedip. Rahang/ kedip. Rahang/ 
bibir bergetar, atau perilaku lainnya  yang bibir bergetar, atau perilaku lainnya  yang 
merupakan perjuangan ( struggle) dari merupakan perjuangan ( struggle) dari 
wajah atau tubuh bagian atas , yang wajah atau tubuh bagian atas , yang 
digunakan penggagap dalam usaha  untuk digunakan penggagap dalam usaha  untuk 
berbicara.  Situasi tertentu seperti berbicara.  Situasi tertentu seperti 
berbicara dihadapan  sekelompok orang berbicara dihadapan  sekelompok orang 



Diduga lebih dari 3 milyar orang Amerika Diduga lebih dari 3 milyar orang Amerika 
mengalami kegagapan.  Kegagapan mengalami kegagapan.  Kegagapan 
mempengaruhi individu pada semua usia, tetapi mempengaruhi individu pada semua usia, tetapi 
yang paling  sering terjadi  pada anak yang paling  sering terjadi  pada anak ––anak  anak  
antar usia 2 antar usia 2 –– 6 tahun( dalam  masa 6 tahun( dalam  masa 
pengembangan bahasa. Anak lakipengembangan bahasa. Anak laki--laki  3x lebih laki  3x lebih 
banyak yang mengalami kegagapan dari pada banyak yang mengalami kegagapan dari pada 
perempuan. Sebagian besar anak dapat perempuan. Sebagian besar anak dapat 
mengatasi kegagapannya, dan diduga  kurang mengatasi kegagapannya, dan diduga  kurang mengatasi kegagapannya, dan diduga  kurang mengatasi kegagapannya, dan diduga  kurang 
dari 1 %  orang  dewasa yang gagap.dari 1 %  orang  dewasa yang gagap.

Beberapa individu yang gagap menjadi sukses Beberapa individu yang gagap menjadi sukses 
berkarir  yang membutuhkan berbicara di depan berkarir  yang membutuhkan berbicara di depan 
umum, diantaranya ialah aktris/aktor:  Marilyn umum, diantaranya ialah aktris/aktor:  Marilyn 
Monroe, James Earl Jones, Bruce Willis, dan Monroe, James Earl Jones, Bruce Willis, dan 
Jimmy Stewart; penyanyi : Carly Simon  dan Mel Jimmy Stewart; penyanyi : Carly Simon  dan Mel 
Tillis.Tillis.



1.1. Pengulangan  bunyi, suku kata, kata Pengulangan  bunyi, suku kata, kata 
dan kelompok kata.dan kelompok kata.

2.2. Perpanjangan bunyi atau suku kata.Perpanjangan bunyi atau suku kata.

3.3. Jeda waktu, ragu atau tidak  ada Jeda waktu, ragu atau tidak  ada 
bunyi diantara kata.bunyi diantara kata.

4.4. Perilaku yang dihubungkan dengan Perilaku yang dihubungkan dengan 
reaksi kegagapan.reaksi kegagapan.

KARAKTERISTIKKARAKTERISTIK

reaksi kegagapan.reaksi kegagapan.

5.5. Ketidaktetapan perilaku kegagapan.Ketidaktetapan perilaku kegagapan.

6.6. Hilangnya kontrol perasaanHilangnya kontrol perasaan



TIPETIPE--TIPE KEGAGAPANTIPE KEGAGAPAN

A.A. Gagap Primer   (Ringan)Gagap Primer   (Ringan)

Terjadi pada usia  3Terjadi pada usia  3--4 tahun4 tahun

Belum sadar  kegagapannyaBelum sadar  kegagapannya

Tidak takut berbicaraTidak takut berbicara

Beralih ke gagap  transisi bila orang Beralih ke gagap  transisi bila orang 
lain mengingatkannyalain mengingatkannya

Tidak perlu bantuan terapisTidak perlu bantuan terapis

A.A. Gagap TransisiGagap Transisi

B.B. Gagap SekunderGagap Sekunder



B. Gagap TransisiB. Gagap Transisi

Masih  bergaul seperti biasa, tetappi karena Masih  bergaul seperti biasa, tetappi karena 

sudah  merasa ada kelainan dlm bicaranya, lamasudah  merasa ada kelainan dlm bicaranya, lama--
kelamaan akan mempengaruhinya sehingga kelamaan akan mempengaruhinya sehingga 
masuk pada gagap sekunder.masuk pada gagap sekunder.

C. Gagap SekunderC. Gagap Sekunder
Merasa takut berbicaraMerasa takut berbicaraMerasa takut berbicaraMerasa takut berbicara

Ada gejala penyerta :Ada gejala penyerta :

-- Tidak tampak : berhubungan dengan psikologis.Tidak tampak : berhubungan dengan psikologis.

-- Tampak :  berhubungan dengan gerakan Tampak :  berhubungan dengan gerakan 
anggota tubuh (menggerakkan kaki, tangan, anggota tubuh (menggerakkan kaki, tangan, 
mengerjapkan mata saat  berbicara),  serta mengerjapkan mata saat  berbicara),  serta 
silence trouble.silence trouble.



PENYEBABPENYEBAB

Beberapa bentuk kegagapan ditentukan Beberapa bentuk kegagapan ditentukan 
secara genetik. Penyebab kegagapan secara genetik. Penyebab kegagapan 
yg tepat  sulit untuk  dipahami. yg tepat  sulit untuk  dipahami. 

Bentuk kegagapan yang paling umum  Bentuk kegagapan yang paling umum  
dianggap  sebagai sebuah tahapan dianggap  sebagai sebuah tahapan 
perkembangan yang terjadi pada anak perkembangan yang terjadi pada anak perkembangan yang terjadi pada anak perkembangan yang terjadi pada anak 
yang sedang dalam proses yang sedang dalam proses 
perkembangan  bicara dan bahasa.perkembangan  bicara dan bahasa.

Tipe kegagapan yang ringan tersebut Tipe kegagapan yang ringan tersebut 
terjadi ketika  kemampuan bicara dan terjadi ketika  kemampuan bicara dan 
bahasa  anak tidak  dapat menemukan  bahasa  anak tidak  dapat menemukan  
bahasa/katabahasa/kata--kata yang dituntut  untuk kata yang dituntut  untuk 
diucapkan.  diucapkan.  

Kegagapan terjadi pada saat  anak Kegagapan terjadi pada saat  anak 



Faktor   neurogenic. Faktor   neurogenic. 
-- Kelainan neurogenic muncul  dengan adanya tandaKelainan neurogenic muncul  dengan adanya tanda--ta nda  masalah tanda  masalah 
antara otak dengan syaraf  ototantara otak dengan syaraf  otot--otot.  otot.  
-- Pada  gagap neurogenik, otak tidak dapat  mengkoo rdinasikan secara Pada  gagap neurogenik, otak tidak dapat  mengkoord inasikan secara 
memadai komponenmemadai komponen--komponen yang berbeda dari mekani sme bicara.  komponen yang berbeda dari mekanisme bicara.  

-- Kegagapan neurogenik , mungkin juga terjadi akiba t kerusakan otak.Kegagapan neurogenik , mungkin juga terjadi akibat kerusakan otak.

Faktor   psikogenik.Faktor   psikogenik.
-- Menunjuk pada   aktivitas pikiran atau mental pad a otak seperti  Menunjuk pada   aktivitas pikiran atau mental pada otak seperti  
gagasan atau  pemikiran. gagasan atau  pemikiran. gagasan atau  pemikiran. gagasan atau  pemikiran. 
-- Hanya sebagian kecil  individu  yang gagap, diseb abkan oleh  Hanya sebagian kecil  individu  yang gagap, disebab kan oleh  
psikogenik.psikogenik.
-- Kegagapan psikogenik adakalanya terjadi pada indi vidu yang sakit Kegagapan psikogenik adakalanya terjadi pada indivi du yang sakit 
mental atau individu  yang mengalami stres yang ber at atau kesedihan mental atau individu  yang mengalami stres yang ber at atau kesedihan 
yg mendalam.yg mendalam.



Para ahli  dan   dokter telah lama mengetahui bahwa gagap  Para ahli  dan   dokter telah lama mengetahui bahwa gagap  
menurun pada keluarga dan  ada kemungkinan yang kuat menurun pada keluarga dan  ada kemungkinan yang kuat 
bahwa  beberapa  bentuk  gagap    adalah diturunkan ( bahwa  beberapa  bentuk  gagap    adalah diturunkan ( 
hereditas), namun  belum ditemukan adanya  gen  untuk  hereditas), namun  belum ditemukan adanya  gen  untuk  
gagap.gagap.

Teori neurologis Teori neurologis �������� Kel. Susunan syaraf pusatKel. Susunan syaraf pusatTeori neurologis Teori neurologis �������� Kel. Susunan syaraf pusatKel. Susunan syaraf pusat

Teori Psikologis Teori Psikologis �������� disebabkan faktor kejiwaandisebabkan faktor kejiwaan

Teori  Conditioning Teori  Conditioning �������� dipicu oleh lingkungandipicu oleh lingkungan



ASESMENASESMEN
Melakukan Asesmen, meliputi :Melakukan Asesmen, meliputi :

1.1.Sejarah yang berhubungan dengan Sejarah yang berhubungan dengan 
kebiasaan bicara.kebiasaan bicara.

2.2.Contoh pembicaraan yang terarahContoh pembicaraan yang terarah2.2.Contoh pembicaraan yang terarahContoh pembicaraan yang terarah

3.3.Contoh  pembicaraan  sehariContoh  pembicaraan  sehari--hari hari 
dalam situasi yang berbeda.dalam situasi yang berbeda.

4.4.Penentuan Variabel yang dapat Penentuan Variabel yang dapat 
mempengaruhi kelancaran.mempengaruhi kelancaran.

5.5.Pengamatan ArtikulasiPengamatan Artikulasi



INTERVENSIINTERVENSI

1) Van Riper  mernyarankan bahwa  terapis 1) Van Riper  mernyarankan bahwa  terapis 
harus  menghindarkan faktorharus  menghindarkan faktor--faktor   yang faktor   yang 
berkontribusi terhadap timbulnya berkontribusi terhadap timbulnya 
gangguan, seperti gangguan, seperti 

a) Ketidakmampuan/keraguan untuk a) Ketidakmampuan/keraguan untuk 
mengucapkan kata secara  benar.mengucapkan kata secara  benar.
b) Ketakutan yang tidak  menyenangkan b) Ketakutan yang tidak  menyenangkan 
sebagai akibat dari komunikasi.sebagai akibat dari komunikasi.
b) Ketakutan yang tidak  menyenangkan b) Ketakutan yang tidak  menyenangkan 
sebagai akibat dari komunikasi.sebagai akibat dari komunikasi.
c) Kehilangan perhatian pendengar.c) Kehilangan perhatian pendengar.
2) Terapi permainan dan konseling kelompok 2) Terapi permainan dan konseling kelompok 
/ orang tua, sering digunakan  untuk / orang tua, sering digunakan  untuk 
mengurangi tekananmengurangi tekanan--tekanan yang tekanan yang 
diperkirakan muncul.diperkirakan muncul.

3) Teknik modifikasi  perilaku dan  3) Teknik modifikasi  perilaku dan  
kondisioning  operan, efektif dalam kondisioning  operan, efektif dalam 
menghilangkan dan mengurangi frekuensi menghilangkan dan mengurangi frekuensi 
dan intensitas kegagapan. dan intensitas kegagapan. 



Gagap primer Gagap primer sebenarnya bisa hilang sendiri sebenarnya bisa hilang sendiri 
tanpa bantuan  terapis profesional. Yang tanpa bantuan  terapis profesional. Yang 
perlu diterapi adalah lingkungannya ( perlu diterapi adalah lingkungannya ( 
keluarga & sekolah).keluarga & sekolah).

Gagap sekunder Gagap sekunder �� terapi psikhis dan bicara.terapi psikhis dan bicara.

Terapi Bicara :Terapi Bicara :
Tujuan utama Tujuan utama : Bagaimana membantu : Bagaimana membantu 
penggagap  bisa berkomunikasi  secara penggagap  bisa berkomunikasi  secara 
santai.santai.santai.santai.

Strategi:Strategi:
Mengubah  cara berbicara  dari selalu gugup Mengubah  cara berbicara  dari selalu gugup 
menjadi lebih  tenang.menjadi lebih  tenang.
Mengurangi  kecepatan berbicara dan Mengurangi  kecepatan berbicara dan 
menggunakan  ketenangan untuk  menggunakan  ketenangan untuk  
memperlancar gerakan.memperlancar gerakan.
Mempermudah pelafalan.Mempermudah pelafalan.
Melafalkan ungkapan terus menerus.Melafalkan ungkapan terus menerus.
Memulai dengan menghela nafas sebelum  Memulai dengan menghela nafas sebelum  



Memberi pengetahuan pada Memberi pengetahuan pada 
orang tua  & masyarakat  orang tua  & masyarakat  
tentang lingkungan  yang tentang lingkungan  yang 
kondusif  untuk mengurangi  kondusif  untuk mengurangi  
masa gagap anak .masa gagap anak .

1.1.Perlakukan mereka secara Perlakukan mereka secara 1.1.Perlakukan mereka secara Perlakukan mereka secara 
wajar seperti orang normal wajar seperti orang normal 
lainnya.lainnya.
2.2.Menyediakan lingkungan rumah  Menyediakan lingkungan rumah  
yang nyaman, santai, serta  yang nyaman, santai, serta  
memberikan  kesempatan bagi memberikan  kesempatan bagi 
anak untuk berbicara, baik di anak untuk berbicara, baik di 
lingkungan keluarga dan lingkungan keluarga dan 



4. Mendorong anak untuk 4. Mendorong anak untuk 
menyampaikan keinginannya menyampaikan keinginannya 
secara verbal terhadap orang secara verbal terhadap orang 
lain.lain.

5. Memperhatikan dengan 5. Memperhatikan dengan 
seksama ketika anak berbicara.seksama ketika anak berbicara.seksama ketika anak berbicara.seksama ketika anak berbicara.

6. Berbicara pelan dan santai 6. Berbicara pelan dan santai 
sehingga akan dituruti anak.sehingga akan dituruti anak.

7. Jangan terlalu banyak 7. Jangan terlalu banyak 
menuntut penggagapmenuntut penggagap

8. Jika  mereka sedang berbicara 8. Jika  mereka sedang berbicara 
dan mengalami kesulitan, dan mengalami kesulitan, 
tunggu saja sampai kata tunggu saja sampai kata 



ClutteringCluttering

Karakteristik Karakteristik :  :  

1). Kecepatan  bicaranya  berlebihan1). Kecepatan  bicaranya  berlebihan
2) Struktur kalimat yang diucapkannya  2) Struktur kalimat yang diucapkannya  
tidak terorganisir / kacau.tidak terorganisir / kacau.tidak terorganisir / kacau.tidak terorganisir / kacau.
3) Cara bicaranya  seringkali kacau 3) Cara bicaranya  seringkali kacau 
dengan   memutarbalikan kata/ suku dengan   memutarbalikan kata/ suku 
kata serta suara seperti ditelan/hilankata serta suara seperti ditelan/hilan

4) Terjadinya pengulangan yang 4) Terjadinya pengulangan yang 
berlebihan.berlebihan.



IntervensiIntervensi
1) 1) Intervensi  dapat dilakukan, jika Intervensi  dapat dilakukan, jika 
sipembicara bersedia   melambatkan sipembicara bersedia   melambatkan 
bicaranya. bicaranya. 
2)2) Intervensi yang dilakukan  terhadap Intervensi yang dilakukan  terhadap 
anak yang mengalami anak yang mengalami stuttering,stuttering,anak yang mengalami anak yang mengalami stuttering,stuttering,
diyakini   efektif dalam  perlakukan  diyakini   efektif dalam  perlakukan  
terhadap anak yang mengalami terhadap anak yang mengalami 
cluttering.cluttering.

Kelancaran bicara yang terganggu dalam Kelancaran bicara yang terganggu dalam 
irama, seperti pengulangan (irama, seperti pengulangan (repetitionrepetition) ) 
bunyi atau suku kata dan perpanjangan bunyi atau suku kata dan perpanjangan 
((prolongationprolongation) serta ”) serta ”blockingblocking” yang ” yang 
mengakibatkan ketidakmampuan mengakibatkan ketidakmampuan 
individu dalam kelancaran berbicaraindividu dalam kelancaran berbicara, , 
ppada umumnya terjadi sehubungan ada umumnya terjadi sehubungan 







�PENGERTIAN GANGGUAN BAHASA
�KLASIFIKASI GANGGUAN BAHASA�KLASIFIKASI GANGGUAN BAHASA
�INTERVENSI GANGGUAN BAHASA



PENGERTIAN GANGGUAN PENGERTIAN GANGGUAN 
BAHASABAHASA

Gangguan bahasa reseptif Gangguan bahasa reseptif ��������

kesulitan memahami  bicara atau  kesulitan memahami  bicara atau  
apa yang dikatakan orang lain apa yang dikatakan orang lain 
kepadanyakepadanyakepadanyakepadanya

Gangguan bahasa ekspresif Gangguan bahasa ekspresif 
��������gangguan dalam penggunaan gangguan dalam penggunaan 

bahasa ekspresif yang terjadi bahasa ekspresif yang terjadi 
saat seseorang menjalin saat seseorang menjalin 
komunikasi, yang ditandai komunikasi, yang ditandai 
dengan kesulitan dengan kesulitan 
mengungkapkan  perasaan atau mengungkapkan  perasaan atau 



Tidak nampak mendengarkan ketika Tidak nampak mendengarkan ketika 
ditegurditegur

Ketidakmampuan memahami kalimat Ketidakmampuan memahami kalimat 
secara    utuhsecara    utuhsecara    utuhsecara    utuh

Ketidakmampuan Ketidakmampuan untukuntuk mengikuti mengikuti 
perintah secara verbalperintah secara verbal

Parroting kata atau ucapan Parroting kata atau ucapan 
(echolalia)(echolalia)

Keterampilan bahasanya rendah di Keterampilan bahasanya rendah di 
bawah usianyabawah usianya



Gejala Gangguan Bahasa Gejala Gangguan Bahasa 
EkspresifEkspresif

Menggunakan kataMenggunakan kata-- Kata pendek  Kata pendek  
dan kalimat sederhana.dan kalimat sederhana.

Membuat kesalahan dalam tata Membuat kesalahan dalam tata 
bahasa.bahasa.bahasa.bahasa.

Kosa katanya minimal/ kurang Kosa katanya minimal/ kurang 
memadai.memadai.

Kesulitan dalam menceriterakan atau Kesulitan dalam menceriterakan atau 
mengingat kembali informasi.mengingat kembali informasi.

Ketidakmampuan memulai Ketidakmampuan memulai 
percakapan, dsb.percakapan, dsb.



Klasifikasi gangguan bahasa Klasifikasi gangguan bahasa 
dihubungkan dengan dimensi bahasa dihubungkan dengan dimensi bahasa 
oral:oral:

1. G. fonologi        1. G. fonologi        �� membedakan membedakan 

bunyi bhs dan   (G.artikulasi)        bunyi bhs dan   (G.artikulasi)        bunyi bhs dan   (G.artikulasi)        bunyi bhs dan   (G.artikulasi)        
mengucapkan huruf.mengucapkan huruf.

2. G. morfologi    2. G. morfologi    �� struktur, bentuk struktur, bentuk 

katakata

3. G. sintaksis      3. G. sintaksis      �� ppemahaman dan emahaman dan 

pengucapan kalimatpengucapan kalimat

4. G.  Semantik   4. G.  Semantik   �� ppemahaman kataemahaman kata



Prosedur Umum  Intervensi : Prosedur Umum  Intervensi : 

��Asesmen              Asesmen              

��Menganalisis hasil asesmenn Menganalisis hasil asesmenn ��Menganalisis hasil asesmenn Menganalisis hasil asesmenn 

��Membuat program intervensiMembuat program intervensi

��Melaksanakan  program intervensiMelaksanakan  program intervensi

��Evaluasi/asesmen ulang dan tindak Evaluasi/asesmen ulang dan tindak 
lanjutlanjut





DAFTAR CEK PERKEMBANGAN BAHASA

NONO KEMAMPUANKEMAMPUAN
HASILHASIL

KETERANGANKETERANGAN
BB KK TDTD

11 BAHASA RESEPTIFBAHASA RESEPTIF

MenatapMenatap wajahwajah saatsaat orangorang sedangsedang berbicaraberbicara padanyapadanya

MenolehMenoleh keke araharah suarasuara yangyang dekatdekat atauatau bermaknabermakna
bagibagi anakanak..

TampakTampak tergangguterganggu bilabila mendengarmendengar suarasuara keraskeras..

GembiraGembira bilabila mendengarmendengar langkalangka kakiikakii orangorang (anak(anak
bersuarabersuaradandanmelakukanmelakukangerakan)gerakan)bersuarabersuaradandanmelakukanmelakukangerakan)gerakan)

MemandangMemandang luruslurus keke araharah bendabenda--bendabenda yangyang
dibunyikandibunyikan..

MeresponMerespon terhadapterhadap suarasuara ibuibu yangyang emosionalemosional
(misalnya(misalnya menangismenangis bilabila ibuibu marah,marah, tertawatertawa bilabila
terdengarterdengar senang)senang)..

MenghentikanMenghentikan kegiatankegiatan sesaatsesaat bilabila kitakita berkataberkata
"Jangan!""Jangan!"

MendengarkanMendengarkan bunyibunyi detakdetak jamjam..

MeresponMerespon terhadapterhadap katakata--katakata tertentutertentu (misalnya(misalnya
menolehmenoleh atauatau menunjukmenunjuk bilabila kitakita berkataberkata "Di"Di manamana
bapak?")bapak?")..

LangsungLangsung menolehmenoleh bilabila disebutdisebut namanyanamanya..



22 BAHASABAHASA EKSPRESIFEKSPRESIF

MengeluarkanMengeluarkan suarasuara tenggorokantenggorokan;;
"berceloteh""berceloteh" bilabila merasamerasa senangsenang
("hao("hao hakeng")hakeng")..

MengucapkanMengucapkan "Ah,"Ah, eh,eh, oh"oh"..

MengucapkanMengucapkan bunyibunyi--bunyibunyi vokalvokal
("a,("a, e,e, i,i, o,o, u")u")..

TertawaTertawa keraskeras..

MengucapkanMengucapkan "agu""agu"..

MengorokMengorok dandan menggerammenggeram..

MenjeritMenjerit bilabila merasamerasa tergangguterganggu..

MengucapkanMengucapkan "da,"da, ka,ka, ba,ba, ga"ga"..

MengucapkanMengucapkan "dada,"dada, baba"baba"..

MerabanMeraban dengandengan sukusuku--sukusuku katakata
(bukan(bukan katakata--kata)kata)..

BerteriakBerteriak untukuntuk menarikmenarik perhatianperhatian



FONFON
EMEM

POSISI  DAN  UCAPAN  ANAKPOSISI  DAN  UCAPAN  ANAK

AWALAWAL UCAPUCAP
ANAN

TENGATENGA
HH

UCAPUCAP
ANAN

AKHIRAKHIR UCAPUCAP
ANAN

AA

II

UU

EE

abuabu

ipaipa

ubiubi

ebiebi

abuabu

ipaipa

ubiubi

ebiebi

bapabapa

itikitik

kudakuda

tekoteko

bapabapa

itititit

tudatuda

tetoteto

BataBata

apiapi

batubatu

toketoke

batabata

apiapi

batubatu

totetoteEE

OO

EE

PP

BB

MM

WW

ebiebi

ombakombak

Elang Elang 

palupalu

bukubuku

matamata

waletwalet

ebiebi

obakobak

elangelang

palupalu

ButuButu

PataPata

waletwalet

tekoteko

rokoroko

SekolahSekolah

sapisapi

AbuAbu

RumahRumah

awanawan

tetoteto

lotoloto

tetolahtetolah

TapiTapi

AbuAbu

LumahLumah

awanawan

toketoke

tokotoko

----

tiuptiup

LembabLembab

garamgaram

awaw

totetote

totototo

----

IupIup

LebabLebab

DalamDalam

awaw



FONFON
EMEM

POSISI  DAN  UCAPAN  ANAKPOSISI  DAN  UCAPAN  ANAK

AWALAWAL UCAPUCAP
ANAN

TENGTENG
AHAH

UCAPUCAP
ANAN

AKHIRAKHIR UCAPUCAP
ANAN

TT

DD

TiviTivi

DaunDaun

TipiTipi

daundaun
NatiNati

AtapAtap

DaduDadu

AtapAtap

DaduDadu
NanatNanat

EmpatEmpat

BaudBaud

EmpatEmpat

BaudBaud
TamaTamaNN

LL

RR

CC

JJ

SS

YY

NasiNasi

LalatLalat

Roda Roda 

Cabe Cabe 

JaheJahe

SapiSapi

yoyo yoyo 

NatiNati

LalatLalat
LodaLoda

TabeTabe
jaejae

tapitapi
YoyoYoyo

NanasNanas

LilinLilin

OrangOrang

BecaBeca

BajuBaju

SusuSusu

BayaBaya

NanatNanat

LilinLilin
OlangOlang

BetaBeta
BajuBaju

TutuTutu
BayaBaya
mm

TamaTama

nn

AspalAspal

emberember

----

----

NanasNanas

TamaTama
nn

ApalApal
EmbelEmbel
----

----

NanatNanat
BajayBajay



FONFON

EMEM

POSISI  DAN  UCAPAN  ANAKPOSISI  DAN  UCAPAN  ANAK

AWALAWAL UCAUCA

PANPAN

TENTEN

GAHGAH

UCAUCA

PANPAN

AKHIAKHI

RR

UCAUCA

PANPAN

KK KucinKucin TuciTuci PakuPaku PatuPatu RakRak RatRat

GG

NGNG

HH

KHKH

gg

GulaGula

NgenNgen

gatgat

HariHari

maumau

khuskhus

nn

DulaDula

NenNen

atat

AlimAlim

oo

usuusu

TuguTugu

TangTang

anan

PahaPaha

akhirakhir

TuduTudu

TanaTana

nn

PaaPaa

ailail

BeduBedu

gg

KuciKuci

ngng

RumRum

ahah

----

BeduBedu
dd
TuciTuci
nn

LumLum
ahah
----



Test of Language DevelopmentTest of Language Development--
primary (TOLDprimary (TOLD--P)P)

Merupakan tes individual  untuk bahasa oral Merupakan tes individual  untuk bahasa oral 

bagi  anakbagi  anak--anak pada tingkatan  prasekolah anak pada tingkatan  prasekolah bagi  anakbagi  anak--anak pada tingkatan  prasekolah anak pada tingkatan  prasekolah 
dan  kelas dasar rendah. dan  kelas dasar rendah. 

Terdiri dari  7 subtes yang mengasesmen  Terdiri dari  7 subtes yang mengasesmen  
reseptif dan ekspresif dari tiga dimensi bahasa reseptif dan ekspresif dari tiga dimensi bahasa 
oral, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik.          oral, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik.          

Tipe tes : individual untuk  usia : 4 Tipe tes : individual untuk  usia : 4 --8,11 8,11 
tahun.tahun.



1. Picture Vocabulary ( Receptive 1. Picture Vocabulary ( Receptive 
Semantics)Semantics)

Tester membaca satu kata  dan anak  Tester membaca satu kata  dan anak  
menunjuk gambar yang melambangkan kata menunjuk gambar yang melambangkan kata 
tersebut. Anak memilih satu  dari 4 gambar.tersebut. Anak memilih satu  dari 4 gambar.



2. Oral Vocabulary ( Expresive 2. Oral Vocabulary ( Expresive 
Semantics)Semantics)

Tester membaca  satu kata  dan anak Tester membaca  satu kata  dan anak 
diminta untuk memberi definisi pada diminta untuk memberi definisi pada 
kata tersebut secara oral.kata tersebut secara oral.kata tersebut secara oral.kata tersebut secara oral.



3. Grammatic Understanding ( 3. Grammatic Understanding ( 
Receptive  Syntax)Receptive  Syntax)

Tester membaca suatu kalimat dan Tester membaca suatu kalimat dan 
anak  harus memilih  gambar yang anak  harus memilih  gambar yang 
mengilustrasikan  arti dari kalimat mengilustrasikan  arti dari kalimat 
tersebut. Tiga gambar yang disajikan tersebut. Tiga gambar yang disajikan tersebut. Tiga gambar yang disajikan tersebut. Tiga gambar yang disajikan 
pada anak melambangkan  kalimat pada anak melambangkan  kalimat 
yang sama secara sintaksis.  yang sama secara sintaksis.  

Contoh:Contoh:

Tester : kucing  itu duduk di atas mejaTester : kucing  itu duduk di atas meja

kucing itu duduk di bawah kucing itu duduk di bawah 
mejameja

Kucing itu duduk di dekat Kucing itu duduk di dekat 



Sentence Imitation ( Expresive Sentence Imitation ( Expresive 
syntax)syntax)

Pada sub tes ini tester membaca Pada sub tes ini tester membaca 
sebuah kalimat dan anak  harus sebuah kalimat dan anak  harus sebuah kalimat dan anak  harus sebuah kalimat dan anak  harus 
mengulangi  ucapan tersebut kata mengulangi  ucapan tersebut kata 
demi kata.demi kata.



5. Gramatic Completion ( Expresive 5. Gramatic Completion ( Expresive 
Syntax)Syntax)

Tester membaca sebuah kalimat yang  Tester membaca sebuah kalimat yang  
belum selesai dan anak harus mengisi kata belum selesai dan anak harus mengisi kata 
yang hilang. yang hilang. 

Contoh :kucing itu suka mengeong, tetapi  Contoh :kucing itu suka mengeong, tetapi  
anjing suka ……”. anjing suka ……”. 

Item asesmen ini mencakup  kata jamak, Item asesmen ini mencakup  kata jamak, Item asesmen ini mencakup  kata jamak, Item asesmen ini mencakup  kata jamak, 
kepemilikan, kata kerja, perbandingan, dan kepemilikan, kata kerja, perbandingan, dan 
kata sifat.kata sifat.

6. Word Discrimination  ( Receptive 6. Word Discrimination  ( Receptive 
phonology)phonology)

Tester membaca  duaTester membaca  dua kata dan anak harus kata dan anak harus 
mengatakan jika katamengatakan jika kata--kata tersebut sama atau kata tersebut sama atau 
berbeda. Perbedaan pasangan kata yang berbeda. Perbedaan pasangan kata yang 
bebeda hanya  satu fonembebeda hanya  satu fonem



7. Word Articulation ( Expresive 7. Word Articulation ( Expresive 
phonology)phonology)

Tester menunjukkan satu gambar  Tester menunjukkan satu gambar  
pada anak dan membaca satu  kalimat  pada anak dan membaca satu  kalimat  
yang menjelaskan gambar tersebut.  yang menjelaskan gambar tersebut.  
Anak diminta  memberi nama pada Anak diminta  memberi nama pada 
gambar tersebut. Jika anak gagal untuk gambar tersebut. Jika anak gagal untuk gambar tersebut. Jika anak gagal untuk gambar tersebut. Jika anak gagal untuk 
merespon dengan benar,  tester merespon dengan benar,  tester 
mengatakan  kata tersebut, dan meminta mengatakan  kata tersebut, dan meminta 
anak untuk mengulangi kata tersebut. anak untuk mengulangi kata tersebut. 
contoh  “ itu seekor  anjing , katakan contoh  “ itu seekor  anjing , katakan 
anjing” Tujuannya  adalah mengasesmen anjing” Tujuannya  adalah mengasesmen 

artikulasi bukan kosaartikulasi bukan kosa kata.kata.



Tes ini untuk anak  SD kelas Tes ini untuk anak  SD kelas 
tinggi tinggi 

mengukur  reseptif dan ekspresif  mengukur  reseptif dan ekspresif  mengukur  reseptif dan ekspresif  mengukur  reseptif dan ekspresif  
dimensi sintaksis dan semantikdimensi sintaksis dan semantik

terdiri dari 5 sub tes.terdiri dari 5 sub tes.



1. Characteristics ( receptive  Semantics)1. Characteristics ( receptive  Semantics)

Tester membaca sebuah kalimat yang berisi Tester membaca sebuah kalimat yang berisi 
frase dari satu kata benda dan satu  kata kerja. frase dari satu kata benda dan satu  kata kerja. 
Siswa  harus mengatakan apakah  kalimat itu Siswa  harus mengatakan apakah  kalimat itu 
betul atau salah. Contoh, kepada siswa  betul atau salah. Contoh, kepada siswa  
disajikan  kalimat seperti “ Semua apel adalah disajikan  kalimat seperti “ Semua apel adalah 
buahbuah--buahan.”buahan.”buahbuah--buahan.”buahan.”

2. Generals ( Expresive Semantics)2. Generals ( Expresive Semantics)

Tester membaca 3 kata dan siswa harus Tester membaca 3 kata dan siswa harus 
mengatakan bagaimana kesamaan katamengatakan bagaimana kesamaan kata--kata kata 
tersebut. Contoh : “ Jika tester tersebut. Contoh : “ Jika tester 
mengatakanVenus, Mars, dan pluto  “  Anak mengatakanVenus, Mars, dan pluto  “  Anak 
mungkin mengatakan “ Mereka semua Tuhan” mungkin mengatakan “ Mereka semua Tuhan” 
Semua karakter  ajaib  atau  semua planet’Semua karakter  ajaib  atau  semua planet’



33. Grammatic Comprehension ( Receptive . Grammatic Comprehension ( Receptive 
Syntax)Syntax)

Siswa mendengarkan tester yang membaca Siswa mendengarkan tester yang membaca 
50 kalimat, 40 dari kalimat tersebut berisi  50 kalimat, 40 dari kalimat tersebut berisi  
tata kalimat yang salah. Siswa mengatakan tata kalimat yang salah. Siswa mengatakan 
apakah kalimat itu benar atau salah, tetapi apakah kalimat itu benar atau salah, tetapi 
tidak perlu dibenarkan untuk yang salahnya. tidak perlu dibenarkan untuk yang salahnya. 
Dalam Item tersebut, termasuk item yang Dalam Item tersebut, termasuk item yang Dalam Item tersebut, termasuk item yang Dalam Item tersebut, termasuk item yang 
salah dalam kata persetujuan terhadap kata  salah dalam kata persetujuan terhadap kata  
benda dan  jamak, kata ganti, negatif, kata benda dan  jamak, kata ganti, negatif, kata 
sifat  perbandingan , dan kata keterangan. sifat  perbandingan , dan kata keterangan. 

4. Sentence Combining ( expressive 4. Sentence Combining ( expressive 
syntax)syntax)

Tester membaca dua atau lebih   kalimat Tester membaca dua atau lebih   kalimat 
sederhana dan siswa harus menggabungkan sederhana dan siswa harus menggabungkan 
kalimat tersebut menjadi satu kalimat baru. kalimat tersebut menjadi satu kalimat baru. 



5. Word Ordering  ( Expresive syntax)5. Word Ordering  ( Expresive syntax)

Tester  membaca beberapa ( 4 sampai 7 ) Tester  membaca beberapa ( 4 sampai 7 ) 
kata  secara acak dan siswa  harus menyusun kata  secara acak dan siswa  harus menyusun 
kata  tersebut menjadi  suatu kalimat.. kata  tersebut menjadi  suatu kalimat.. 
Contoh  :  “ membaca,bapa, teras, koran, di”  Contoh  :  “ membaca,bapa, teras, koran, di”  
menjadi “bapak membaca koran di teras.”menjadi “bapak membaca koran di teras.”

Untuk dapat mengerjakan tugas tes dalam  Untuk dapat mengerjakan tugas tes dalam  
TOLDTOLD--I , siswa harus memahami  bicara dan I , siswa harus memahami  bicara dan 
dapat  merespon pertanyaan secara oral. dapat  merespon pertanyaan secara oral. 
Setiap subtes tidak  ditentukan Setiap subtes tidak  ditentukan 
waktunya.namun  membutuhkan waktunya.namun  membutuhkan 
keterampilan  membaca dan menulis. keterampilan  membaca dan menulis. 
KadangKadang--kadang tes ini  lebih sulit untuk kadang tes ini  lebih sulit untuk 
dilaksanakan dibanding  tes untuk  tingkat dilaksanakan dibanding  tes untuk  tingkat 
primer. Disarankan  mengawali  urutan setiap primer. Disarankan  mengawali  urutan setiap 



1.1. Sub tes reseptif Sub tes reseptif 

Kepada siswa ditunjukan satu halaman  Kepada siswa ditunjukan satu halaman  
yang berisi 4 macam  gambar. yang berisi 4 macam  gambar. yang berisi 4 macam  gambar. yang berisi 4 macam  gambar. 
Tester membaca satu kalimat dan Tester membaca satu kalimat dan 
siswa  harus memilih gambar yang siswa  harus memilih gambar yang 
mewakili artinya.  Dua kalimat mewakili artinya.  Dua kalimat 
dibaca untuk setiap halaman dari 4 dibaca untuk setiap halaman dari 4 
gambar, dan kalimat yang berbeda gambar, dan kalimat yang berbeda 
hanya dalam elemen  gramatikal.hanya dalam elemen  gramatikal.



2. Subtest  Ekspresif.2. Subtest  Ekspresif.

Siswa melihat  2 gambar dan tester  Siswa melihat  2 gambar dan tester  
membaca kalimat yang menjelaskan  setiap membaca kalimat yang menjelaskan  setiap 
gambar tersebut.  Selanjutnya untuk setiap gambar tersebut.  Selanjutnya untuk setiap 
gambar, tester  bertanya.  “Sekarang  apa gambar, tester  bertanya.  “Sekarang  apa 
nama gambar tersebut ? “  Siswa nama gambar tersebut ? “  Siswa 
diharapkan   dapat mengingat kembali diharapkan   dapat mengingat kembali 
kalimat yang dibacakan tester. kalimat yang dibacakan tester. 
diharapkan   dapat mengingat kembali diharapkan   dapat mengingat kembali 
kalimat yang dibacakan tester. kalimat yang dibacakan tester. 

Pasangan kalimat hanya  berbeda dalam Pasangan kalimat hanya  berbeda dalam 
elemen  gramatikal (kata kerja, kt. depan, elemen  gramatikal (kata kerja, kt. depan, 
dsb.).dsb.).

Contoh :   KambingContoh :   Kambing--kambing itu sedang kambing itu sedang 
makan rumput.makan rumput.

Kambing itu sedang makan Kambing itu sedang makan 
rumputrumput



Pragmatik merujuk  pada cara  bahasa digunakan Pragmatik merujuk  pada cara  bahasa digunakan 
untuk  berkomunikasi dalam situasi yang untuk  berkomunikasi dalam situasi yang 
berbeda. Sebagaimana pengembangan berbeda. Sebagaimana pengembangan 
keterampilan berbahasa, anak belajar untuk keterampilan berbahasa, anak belajar untuk 
memodifikasi  pilihan katamemodifikasi  pilihan kata--kata mereka sesuai kata mereka sesuai 
dengan struktur gramatikal terhadap pesan yang dengan struktur gramatikal terhadap pesan yang 
mereka sampaikan   dan  situasi  dimana mereka sampaikan   dan  situasi  dimana mereka sampaikan   dan  situasi  dimana mereka sampaikan   dan  situasi  dimana 
komunikasi dilakukan. komunikasi dilakukan. 
Konteks aktivitas bicara merupakan suatu Konteks aktivitas bicara merupakan suatu 
variabel penting dan ditentukan oleh  beberapa variabel penting dan ditentukan oleh  beberapa 
faktor berikut.faktor berikut.
Seting sosial dan terjadinya interaksiSeting sosial dan terjadinya interaksi
Lokasi interaksiLokasi interaksi
Karakteristik partisipan (jenis kelamin,  etnik, Karakteristik partisipan (jenis kelamin,  etnik, 
ras, dsb) dalam interaksiras, dsb) dalam interaksi
Topic dan tujuan interaksiTopic dan tujuan interaksi



Ritualizing,Ritualizing, menggunakan bahasa  dalam situasi menggunakan bahasa  dalam situasi 
social  seperti : salam, ucapan selamat, social  seperti : salam, ucapan selamat, 
perkenalan,  merespon dan meminta, dsb.)perkenalan,  merespon dan meminta, dsb.)
Informing,Informing, menggunakan bahasa untuk  menggunakan bahasa untuk  
memberi dan meminta informasi.memberi dan meminta informasi.
Controlling ,Controlling , penggunaan bahasa untuk penggunaan bahasa untuk Controlling ,Controlling , penggunaan bahasa untuk penggunaan bahasa untuk 
mengontrol atau mempengaruhi  aktivitas mengontrol atau mempengaruhi  aktivitas 
pendengar.pendengar.
FeelingFeeling,  penggunaan bahasa untuk ,  penggunaan bahasa untuk 
mengekspresikan perasaan atau merespon mengekspresikan perasaan atau merespon 
perasaan atau sikap yang diekspresikan oleh perasaan atau sikap yang diekspresikan oleh 
orang lain. orang lain. 
Imagining,Imagining, Penggunaan bahasa untuk  Penggunaan bahasa untuk  
menciptakan  suatu situasi khayalan, seperti menciptakan  suatu situasi khayalan, seperti 
bercerita, bermain peran,  spekulasi,  atau bercerita, bermain peran,  spekulasi,  atau 
berfantasi.berfantasi.



Keterampilan reseptif  dapat di deteksi  Keterampilan reseptif  dapat di deteksi  
dengan menggunakan videotape atau gambar  dengan menggunakan videotape atau gambar  
yang menunjukkan  interaksi  percakapan. yang menunjukkan  interaksi  percakapan. 
Contoh :   Jika fungsi  Contoh :   Jika fungsi  controllingcontrolling dari  bahasa dari  bahasa 
diminati, guru dapat menunjukkan gambar  diminati, guru dapat menunjukkan gambar  
tentang dua anak   yang salah satunya tentang dua anak   yang salah satunya 
bermain  dengan truk mainan. Siswa  diminta  bermain  dengan truk mainan. Siswa  diminta  bermain  dengan truk mainan. Siswa  diminta  bermain  dengan truk mainan. Siswa  diminta  
untuk memilih  permintaan yang tepat.: “ beri untuk memilih  permintaan yang tepat.: “ beri 
aku truk itu satu”  atau “ bolehkah  aku aku truk itu satu”  atau “ bolehkah  aku 
bermain dengan truk itu sebentar saja?”bermain dengan truk itu sebentar saja?”

Gambar berikut  menunjukkan   checklist  Gambar berikut  menunjukkan   checklist  
yang dirancang untuk mencatat penampilan  yang dirancang untuk mencatat penampilan  
pragmatik dari  pra remaja  dan remajapragmatik dari  pra remaja  dan remaja



Nama:………..; Tanggal lahir : ………… ;Jenis Kelamin:…….Nama:………..; Tanggal lahir : ………… ;Jenis Kelamin:…….

Kelas:………….; Guru :………………; Tanggal:……Kelas:………….; Guru :………………; Tanggal:………………

Aktivitas komunikasi Aktivitas komunikasi TT
PP

JJ
RR

KK
DD

SS
RR

SS
LL

RitualizingRitualizing
1.1.Memberi salam pada orang lain dengan tepatMemberi salam pada orang lain dengan tepat
2.2.Mengenalkan diri  dengan tepat.Mengenalkan diri  dengan tepat.
3.3.Mengenalkan seseorang pada orang lainMengenalkan seseorang pada orang lain
4.4.Mengenalkan diri ketika berteleponMengenalkan diri ketika bertelepon4.4.Mengenalkan diri ketika berteleponMengenalkan diri ketika bertelepon
5.5.Bertanya  pada seseorang dengan tepat Bertanya  pada seseorang dengan tepat 
ketika bertelepon,dsb.ketika bertelepon,dsb.

InformingInforming
1.1.Bertanya tentang nama pada orang lain Bertanya tentang nama pada orang lain 
dengan tepatdengan tepat
2.2.Bertanya tentang alamat pada orang lain Bertanya tentang alamat pada orang lain 
dengan tepatdengan tepat
3.3.Bertanya tentang lokasi kegiatan  dengan Bertanya tentang lokasi kegiatan  dengan 
tepattepat
4.4.Bertanya tentang  waktu kegiatan dengan Bertanya tentang  waktu kegiatan dengan 
tepattepat

5.5.Menginformasikan  lokasi kegiatan  yangMenginformasikan  lokasi kegiatan  yang



Aktivitas KomunikasiAktivitas Komunikasi TT
PP

JJ
RR

KK
DD

SS
RR

SS
LL

ControllingControlling
1.1.Menyarankan tempat untuk mengadakan Menyarankan tempat untuk mengadakan 
pertemuan secara tepat.pertemuan secara tepat.
2.2.Meminta ijin secara tepat.Meminta ijin secara tepat.
3.3.Meminta waktu untuk memberikan alasan.Meminta waktu untuk memberikan alasan.
4.4.Memberikan alasan secara tepatMemberikan alasan secara tepat
5.5.Meminta tolong secara tepat.Meminta tolong secara tepat.

FeelingFeelingFeelingFeeling
1.1.Mengekspresikan penghargaan secara Mengekspresikan penghargaan secara 
tepat.tepat.
2.2.Meminta maat secara tepat.Meminta maat secara tepat.
3.3.Mengekspresikan persetujuan secara tepatMengekspresikan persetujuan secara tepat
4.4.Mengekspresikan ketidaksetujuan secara Mengekspresikan ketidaksetujuan secara 
tepattepat
5.5.Mengekspresikan dukungan secara tepatMengekspresikan dukungan secara tepat
6.6.Memberikan ucapan selamat secara tepat.Memberikan ucapan selamat secara tepat.
7.7.Mengekspresikan perasaan dan sikap Mengekspresikan perasaan dan sikap 
positif secara tepatpositif secara tepat
8.8.Mengekspresikan perasaan dan sikap Mengekspresikan perasaan dan sikap 
negatifsecara tepat.negatifsecara tepat.



Terima KasihTerima Kasih


