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 ABSTRAK  

Wahyuni, Elok. 2011. Perolehan Bahasa Jawa Anak Playgroup Auliya Kendal 
Usia 3-4 Tahun. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 
dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Widodo, 
Pembimbing II: Nur Fateah, S. Pd., M.A. 

Kata kunci: psikolinguistik, perolehan bahasa Jawa, playgroup. 
 

Perkembangan bahasa anak merupakan proses yang berjalan terus-
menerus dan melalui berbagai tahapan menuju ke arah bahasa yang lebih 
sempurna. Proses perkembangan bahasa ini juga dipengaruhi lingkungan dan 
bahasa yang digunakan dalam lingkungan tersebut. Sekolah merupakan salah satu 
lingkungan yang berpengaruh terhadap perolehan bahasa anak. Seperti halnya 
sekolah formal, playgroup juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. 
Anak-anak mendapat kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi dengan orang 
lain. Playgroup Auliya adalah salah satu playgroup di Kendal yang membimbing 
anak-anak usia 3-4 tahun. Playgroup ini pernah menjalankan program “satu hari 
berbahasa Jawa”, tetapi gagal karena siswa-siswanya kurang bisa memahami 
bahasa Jawa. Di sisi lain, sebenarnya sebagian siswa  Playgroup Auliya berangkat 
dari lingkungan yang berbahasa Jawa. Namun, setelah memasuki playgroup yang 
menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan Inggris, anak-anak tersebut 
lebih memahami bahasa Indonesia dan bahasa Inggris daripada bahasa Jawa. 
Berdasarkan paparan tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
bagaimanakah Perolehan Bahasa Jawa Anak Playgroup Auliya Kendal Usia 3-4 
Tahun jika dilihat dari tataran fonologi dan morfologi. Tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsi perolehan fonologi dan morfologi pada anak usia 3-4 tahun 
di Playgroup Auliya Kendal.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan 
pendekatan psikolinguistik. Data yang digunakan adalah tuturan bahasa Jawa 
yang diproduksi oleh siswa playgroup Auliya Kendal yang berusia 3-4 tahun. 
Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode cakap dengan teknik 
pancing, serta metode simak dengan teknik simak libat cakap, simak bebas libat 
cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Selain itu, juga digunakan metode 
wawancara dengan guru dan orang tua anak untuk mengetahui kondisi kebahasaan 
anak.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pserolehan fonologi anak-anak 
terjadi melalui proses penyederhanaan yaitu proses substitusi dan proses struktur 
suku kata. Anak-anak cenderung menyederhanakan kata-kata dengan cara 
mengganti bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh fonem tertentu dengan fonem lain. 
Selain itu mereka juga menyederhanakan struktur suku kata dengan 
menggugurkan struktur tertentu. Proses substitusi yang ditemukan dari hasil 
penelitian adalah penghentian, pengedepanan, peluncuran, dan netralisasi vokal, 
sedangkan proses struktur kata yang terjadi adalah pengguguran konsonan akhir, 
pengguguran suku kata yang tidak ditekan, reduplikasi, dan reduksi klaster. Dari 
segi morfologi, diperoleh hasil bahwa anak usia 3-4 tahun telah mampu 
menggunakan kata dasar dengan satu suku kata, dua suku, kata, dan tiga suku 
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kata. Selain itu, mereka juga telah mampu menggunakan kata-kata berimbuhan. 
Prefiks, sufiks, dan imbuhan yang digunakan bersamaan (imbuhan bebarengan) 
telah dikuasai, sedangkan infiks belum ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu, 
dalam tuturan anak juga ditemukan penggunaan kata ulang dan kata yang 
mengalami pemendekan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang terbatas pada Perolehan bahasa 
Jawa anak usia 3-4 tahun dan hanya membahas tentang fonologi dan morfologi. 
Penelitian serupa masih dapat dilakukan dengan kajian yang lebih mendalam, 
maupun dengan kajian lain seperti tataran sintaksis, semantik, maupun neurologi 
bahasa.
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SARI 

Wahyuni, Elok. 2011. Perolehan Bahasa Jawa Anak Playgroup Auliya Kendal 
Usia 3-4 Tahun. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 
dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Widodo, 
Pembimbing II: Nur Fateah, S. Pd., M.A. 

Tembung pangrunut: psikolinguistik, perolehan bahasa Jawa, playgroup 

Pangrembakane basa mujudake sawijining kedadeyan kang ora tau  
mandheg, mlaku terus nglewati urutan-urutan tartamtu tumuju basa kang luwih 
sampurna. Proses iki uga diprabawani dening lingkungan bocah lan basa kang 
dianggo ing lingkungan kasebut. Sekolah uga dadi salah sijine papan kang bisa 
mbentuk basane bocah. Kayadene sekolah formal, playgroup kang kagolong 
sekolah nonformal uga melu mbentuk basane bocah. Playgroup Auliya Kendal 
kagolong salah sawijining playgoup kang ana ing kutha Kendal. Playgroup iki tau 
nganakake program “sedina nganggo basa Jawa”, nanging ora kasil jalaran bocah-
bocah ora mudheng basa Jawa. Kamangka saperangan siswa iku asale saka 
kulawarga kang pakulinane nganggo basa Jawa. Sawise mlebu Playgroup Auliya 
kang pasinaone nganggo basa Indonesia lan basa Inggris, para siswa malah luwih 
mudheng basa Indonesia tinimbang basa Jawa. Adhedhasar bab kang wis 
diandharake, undering panaliten iki yaiku kepriye wujud perolehan basa Jawa 
bocah umur 3-4 taun ing Playgroup Auliya Kendal.  

Panaliten iki mujudake panaliten deskriptif kualitatif lan migunakake 
pendekatan psikolinguistik. Data kang dianggo yaiku tuturan basa Jawa saka 
siswa Playgroup Auliya Kendal. Data iku dikumpulake nganggo metode cakap 
teknik pancing sarta metode simak nganggo teknik simak libat cakap, simak bebas 
cakap, teknik rekam, lan teknik catat. Kajaba iku, metode wawancara marang 
guru lan wong tuwane siswa uga diayahi saprelu ngerteni kepriye basa padinane 
siswa.  

Saka panaliten iki bisa ditudhuhake bilih perolehan fonologi bocah umur 
3-4 taun dumadi saka proses penyederhanaan, yaiku proses substitusi lan proses 
struktur suku kata. Bocah-bocah luwih kerep ngringkes tembung kanthi cara 
nggenti swara-swara saka sawijine fonem nganggo fonem liyane. Saliyane iku, 
bocah uga ngowahi struktur tembung kanthi ngilangake saperangan struktur. 
Proses substitusi kang ditemokake saka asil panaliten iki yaiku penghentian, 
pengedepanan, peluncuran, lan netralisasi vokal. Dene proses struktur kata kang 
uga ditemokake saka panaliten yaiku pengguguran konsonan akhir, pengguguran 
suku kata yang tidak ditekan, reduplikasi, lan reduksi klaster. Menawa dideleng 
saka bab widyatembung (morfologi), bocah umur 3-4 taun wis nganggo tembung 
lingga kang dumadi saka sawanda, rong wanda, lan telung wanda nalika guneman. 
Saliyane iku, bocah umur 3-4 taun uga wis bisa nganggo tembung-tembung 
andhahan. Ater-ater, panambang, lan wuwuhan kang dianggo bebarengan wis 
dianggo, nanging seselan durung ditemokake saka panaliten iki. Tetembungan 
liya kang wis dianggo bocah umur 3-4 taun yaiku tembung-tembung kang wis 
owah jalaran proses komposisi, reduplikasi, lan pemendekan. 
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Panaliten iki mujudake panaliten kang winates ing Perolehan basa Jawa 
bocah umur 3-4 taun lang mung ngrembug babagan fonologi lan morfologi. 
Panaliten kaya mangkene isih bisa dilakoni nganggo kajian kang luwih pepak 
utawa nganggo kajian liya kayata sintaksis (widyaukara), semantik (widyamakna), 
lan neurologi bahasa. 




