
 

Berdasarkan hasil korelasi antara rater satu, rater dua dan rater tiga berada dalam 

kategori yang signifikan dengan p< 0,01 dan dapat disimpulkan bahwa penilaian ketiga 

rater adalah reliable. Peneliti mengambil penilaian rating scale kemampuan pengucapan 

kata yang diisi oleh rater dua, dengan alasan hasil korelasi rater  dengan rater yang lain 

memiliki hasil yang lebih reliable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Proses Pelaksanaan Penelitian 



Penelitian dimulai dengan proses wawancara awal kepada orangtua subjek 

mengenai latar belakang masalah kemampuan pengucapan subjek, riwayat 

tumbuh kembang dan riwayat kehamilan ibu. Wawancara dilakukan pada tanggal 

28 Febuari 2015. Setelah itu dilanjutkan dengan proses observasi. Observasi 

pertama yang dilakukan oleh dua orang guru kelas subjek  di sekolah dan orangtua 

di rumah. Observasi yang dilakukan adalah mendata daftar kosakata yang belum 

mampu diucapkan oleh subjek dalam berbagai situasi sosial yang dialami oleh 

subjek sehari-hari. Kata-kata tersebut didata berdasarkan empat jenis kata yaitu, 

kata beda, kata sifat, dan kata keterangan. Pada saat di sekolah situasi 

pengamatan terjadi pada saat sesi menulis, pelajaran matematika, saat makan 

bersama, saat kumpul apel pagi, saat sikat gigi, dan saat cucui tangan. Sedangkan 

pengamatan di rumah dilakukan pada saatbangun tidur hingga berangkat sekolah, 

pulang sekolah hingga malam hari, saat berkebun bersama ayah, saat bermain, 

saat menonton televisi, saat ke gereja, saat makan dan saat berbelanja. Proses 

pendataan kata dilakukan di sekolah selama dua minggu yaitu dari tanggal 16 

Maret 2015 hingga 27 Maret 2015. Sedangkan pengamatan di rumah dilakukan 

selama satu minggu yaitu sejak tanggal 13 Maret 2015 hingga 17 Maret 2015.  

Observasi kedua dilakukan oleh peneliti selama satu minggu yaitu pada 

tanggal 5 April 2015 hingga 10 April 2015. Tujuan dari observasi ini adalah untuk 

melihat frekuensi kemunculan kata-kata yang telah didata oleh guru dan orangtua 

subjek. Dari keseluruhan kata yang telah didata, dipilih daftar kata yang paling 

sering salah diucapkan subjek dalam berbagai situasi sosial dan kata-kata dalam 

Bahasa Indonesia. Selma proses observasi pertama dan kedua diperoleh juga 



beberapa kata dalam bahasa Inggris yang diucapkan oleh subjek, namun 

peneitian ini menggunakan acuan fonetik berbahsa Indonesia sehingga kata-kata 

yang menggunakan bahasa Inggris tidak dimasukkan ke dalam daftar kata yang 

akan dilatihkan. Setelah diperoleh daftar kata yang akan dilatihkan disusunlah 

modul pelaksanaan terapi yang disesuaikan dengan kondisi subjek. Selain itu 

peneliti menyeleksi sejumlah terapis yang akan menjalankan proses terapi. 

Penyusunan modul terapi, mempersiapkan sarana terapi,  seleksi 

pemilihan terapis dan tempat pelaksanaan terapi memerlukan waktu yang cukup 

lama, karena penyusunan modul memerlukan beberapa revisi berulang kali dan 

perijinan dari pihak sekolah. Pada awalnya penelitian akan dilakukan di sekolah 

subjek namun karena banyak distorsi suara keterbatasan ruangan dan waktu 

pelaksanaan yang tidak memungkinkan jika dilakuakn bersamaa dengan jam 

sekolah, maka proses terapi pada akhirnya dilakukan di tempat peneliti yang 

bebas dari distorsi suara dan aktivitas lain.  

Lamanya rentang proses pendataan kata hingga proses terlaksananya 

terapi memberikan efek samping adanya beberapa kata yang sudah mampu 

diucapkan oleh subjek. Sehingga daftar kata yang sudah disusun harus disusun 

dan diobservasi kembali. Proses observasi diulang kembali sebelum dilakukan 

proses terapi oleh peneliti, dan diperoleh 33 kata yang dibagi dalam empat tema 

berbeda. Kata-kata tersebut adalah tupai, beruang, kepompong, buaya, ulat, 

zebra, seriga;a, selesai, tinggal, jatuh, panas, ditabrak, mengerikan, membaca, 

ketinggalan, iblis, gereja, spidol, stiker, pangeran, penghapus, permen, boneka, 

wajan, stroberi, segitiga, oval, persegi, persegi panjang, lingkaran, sembilan, dua 



puluh delapan, empat puluh. Kata-kata tersebut dibagi dalam empat tema yaitu 

tema binatang, tema kata benda dan kata sifat, tema kata benda, dan tema belajar.  

Proses terapi dilmulai dengan observasi pada baseline  I, yaitu melihat 

kesalahan pengucapan kata yang dilakukan oleh subjek pada 33 kata yang telah 

disusun. Observasi dilakukan oleh tiga orang rater dengan melihat video rekaman 

selama proses dilakukan baseline I. Proses baseline dilakukan dengan 

memberikan kartu bergambar dari 33 kata yang telah disusun, terapis tidak 

memberikan intervensi apapun hanya memberikan kartu dan subjek diminta untuk 

menyebutkan benda atau kegiatan yang ada pada gambar. Kartu yang ditunjukkan 

tidak menggunakan tulisan sehingga subjek tidak terstimulasi untuk membaca 

tetapi menyebutkan kata. Baseline  dilakukan selama empat hari yaitu pada 

tanggal 2 – 4 Maret 2016 dan dilanjutkan pada 8 Maret 2016.  

Setelah diperoleh data observasi mengenai kemampuan pengucapan 

subjek pada saat baseline I, maka proses terapi dilakukan. Proses terapi dilakukan 

selama lime minggu yaitu terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016 hingga 15 April 

2016. Dalam setiap minggu terdapat dua kali sesi terapi masing-masing sekitar 30 

– 45 menit. Sesi pertama dalam setiap minggu berisi proses pembenahan 

kesalahan pengucapan kata subjek menggunakan kartu-kartu bergambar dan 

subjek dimotivasi untuk mengucapkan kata secara cepat bukan dengan mengeja 

secara fonetik. Sedangkan sesi kedua berisi kegiatan bermain yaitu subjek 

diberikan barang-barang atau kegiatan yang sesuai pada gambar kartu yang telah 

dilatihkan pada sesi pertama. Subjek dimotivasi untuk mengucapkan kata-kata 

dengan pelafalan yang benar. Tidak ada proses intervensi yang dilakukan terpis 



jika subjek tidak menyebutkan kata dengan peafalan yang benar. Masing – masing 

kata akan diucapkan sebanyak tiga kali tidak secara berurutan dan dalam situasi 

bermain yang berbeda-beda untuk melihat konsistensi pengucapan kata subjek.  

Pencatatan kemampuan pengucapan kata subjek selama proses terapi 

hanya dilakukan pada sesi kedua yaitu sesi bermain saja dengan asumsi bahwa 

sei pertama adalha proses pembenahan pengucapan, sehingga kemungkinan 

kesalahan pengucapan masih wajar terjadi karena masih berupa proses latihan. 

Sedangkan pada sesi kedua yaitu sesi bermain, subjek lebih beas untuk 

mengucapkan kata pada konteks situasi yang lebih riil dan sudah tidak ada 

intervensi dari terapis. Sehingga dapat dilihat secara lebih jelas kemampuan 

pengucapan kata subjek yang sesungguhnya.  

Pada sesi I tema biinatang, subjek merasa tidak percaya diri saat sesi terapi 

karena tidak bisa menyebutkan kata yang diajarakan meski sudah dicoba 

beberapa kali. Pada pertengahan sesi subjek mengulangi kata-kata yang 

diajarkan dengan suara yang pelan. Saat diingatkan untuk lebih keras berbicara, 

subjek berteriak sambil mengulangi kata-kata yang diajarkan. Dari 7 kata yang 

diajarkan pada tema binatang dan melalui tiga kali trial ada dua kata yang belum 

mampu diucapkan subjek secara konsisten yaitu ‘zebra’ dan ‘kepompong’.  

Sesi II tema binatang dimulai dengan review 7 kata yang diajarkan sebelum 

masuk ke sesi bermain. Pada sesi bermain semua mainan hewan yang sudah 

dilatihkan diberikan kepada subjek disertai engan beberapa mainan lain yang 

menunjang proses bermain. Tema permainan pada sesi II ini adalah kebun 

binatang. Pada sesi bermain subjek tertarik dengan mainan-mainan yang ada, 



mampu menyebutkan bebrapa nama binatang yang sudah diajarkan. Kata 

‘kepompong’ sudah lebih sering diucapkan dengan benar, tetapi sesekali masih 

disebutkan salah. Dari 7 kata secara keseluruhan ada 6 kata yang diucapkan 

dengan pelafalan yang benar. Terapis beberapa kali tidak sengaja memberikan 

intervensi ketika subjek salah menyebutkan kata, seharusnya sudah tidak ada 

intervensi dan dibiarkan bermain secara bebas.  

Pada minggu kedua tema yang diberikan adalah tema kata kerja dan kata 

sifat. Sesi I dimulai dengan memberikan kembali kata-kata yang telah dilatihkan 

pada tema sebelumnya yaitu tema binatang sebelum diberikan kosakata baru. 

Pada sesi I subjek seringkali bersuara pelan dan tidak menyebutkan kata dengan 

pelafalan yang benar. Dari 8 kata yang diajarkan, subjek tidak mampu 

menyebutkan kata ‘mengerikan’, ‘ditabrak’, dan ‘membaca’ dengan benar. Kata 

‘mengerikan’ terus diucapkan dengen ‘menerikan’, kata ‘ditabrak’ dengan 

‘ketabrak’, dan kata membaca dengan ‘mempaca’. 

Pada sesi II,  diawali dengan pengulangan kembali kata-kata yang sudah 

dilatihkan pada sesi I. Pada sesi bermain ini subjek ingin bermain sendiri dengan 

alur cerita yang ia buat. Terapis kesulitan untuk memancing subjek mengeluarkan 

kata-kata yang sudah diajarkan sebelumnya. Selama sesi bermain kata yang 

belum mampu diucapkan oleh subjek secar konsisten adalah ‘ditabrak’, 

‘mengerikan’, dan ‘membaca’. 

Minggu ketiga dimulai dengan memberikan pengulangan kosakata dari 

tema binatang dan tema kata kerja dan kata sifat sebelum diberikan kosakata baru 

pada tema kata benda. Pada sesi I tema kata benda, subjek tampak tidak fokus 



pada proses terapi. Subjek tertawa-tawa dan bermain dengan kartu dan buku 

panduan terapis. Mata subjek tidak memperhatikan terapis dengan seksama, lebih 

sering melihat ke arah lain seperti ke arah langit-langit, menunduk dan tertawa. 

Dari tiga kali trial ada tujuh kata yang belum konsisten diucapkan oleh subjek yaitu, 

‘iblis’ yang dicucapkan dengan “imblis’, ‘spidol’ diucapkan dengan ‘sepidol’, ‘stiker’ 

yang diucapkan dengan ‘setiker’, ‘pangeran’ yang diucapkan dengan ‘mameman’, 

‘wajan’ yang disebutkan dengan ‘wanjan’, dan ‘stroberi’ yang disebutkan dengan 

‘soberi’. 

Sesi II tema kata benda dimulai dengan memberikan pengulangan kata dari 

tema binatang, tema kata sifat dan kata kerja dan tema kata benda. Sebelum 

proses bermain dimulai. Pada sesi bermain suara subjek tidak terdengar jelas. 

Subjek fokus pada alat bermain yang disediakan. Saat terapis mengajak bermain, 

subjek beberapa kali tidak memperhatikan dan bermain sendiri. Pada trial  tiga 

subjek dapat bermain secara timbal balik dengan terapis. Dari tujuh kata yang 

yang dilatihkan masih ada tiga kata yang belum mampu diucapkan subjek dengna 

pelafalan yang benar, yaitu ‘iblis’ yang masih disebut dengan ‘imblis’, ‘spidol’ yang 

diucapkan dengan ‘sepidol’, dan ‘stiker’ yang diucapkan dengan ‘setiker’.  

Pada minggu keempat tema yang diberikan adalah tema belajar. Sesi I 

tema empat dimulai dengan mengulangi daftar kata dari tema binatang, tema kata 

kerja dan kata sifat serta tema kata benda sebelum subjek diberikan daftar 

kosakata yang baru. Pada trial i kata yang tidak dapat diucapkan oleh subjek 

adalah ‘segitiga’ yang disebutkan dengan ‘seditiga’, angka 28 yang disebutkan 

dengan ‘dua puluh lapan’ dan kata ‘persegi panjang’ yang diucapkan dengan 



berbagai variasi penguapan yang salah. Pada trial II kata ‘segitiga” masih disebut 

dengan ‘seditiga’, sedangkan kata ‘persegi panjang’ disebutkan dengan ‘persegi 

kotak’.  Setelah melalui tiga trial, kata yang masih belum konsisten diucapkan 

adalah kata ‘segitiga’. 

Sesi II dimulai dengan memberikna pengulangan kata yang sudah 

diajarakan sebelumnya sebelum dilakukan proses bermain. Pada sesi bermain 

subjek dan terapis bermain dua arah, dpaa saling berinteraksi dan subjek 

menyebutkan kata-kata yang sudah diajarkan dengan jelas. Kata yang belum 

dapat diucapkan dengan pelafalan yang benar adalah ‘segitiga’ yang selalu 

disebutkan dengan ‘persegitiga’. 

Pada minggu ke lima tidak ada penambahan kosakata baru. Hanya 

mengulangi keseluruhan 33 kata yang sudah dilatihkan sebelumnya hanya saja 

keseluruhan kata tersebut diberikan secara bersamaan tidak lagi dibagi menjadi 

beberapa tema. Pada sesi I trial I kata ‘membaca’ diucapkan dengan ‘ pengbaca’, 

‘iblis’, diucapkan dengan ‘imblis’ dan kata ‘segitiga’ diucapkan dengan ‘sedidiga’. 

Pada trial II semua kata dapat diucapkan dengan benar. Pada trial III kata 

‘kepompong’, ‘spidol’, dan ‘iblis’ masih perlu dibantu dengan prompt. 

Pada sesi II minggu ke lima, yaitu sesi bermain, dimulai dengan mengulangi 

33 kata yang telah diajarkan sebelumnya. Pada sesi bermain subjek beberapa kali 

marah dan gemas terhadap terapis. Sesi harus dihentikan bebrap kali untuk 

memenangkan subjek. Terapis beberapa kali lupa dengan kata-kata yang harus 

distimulasi dan tidak memperhatikan kondisi subjek yang sedang marah. Dari trial  

I kata yang masih belum mampu diucapkan dengan benar adalah ‘mengerikan’ 



dan ‘spidol’. Pada trial  II kata ‘spidol’ dan ‘dua puluh delapan’ masih diucapkan 

dengan pelafalan yang salah. Sedangkan pada trial III kata “iblis” yang tidak 

diucapkan dengan benar. 

Setalah minggu ke lima, penelitian dilanjutkan dengan observasi terakhir 

pada fase baseline II. Baseline II dilakukan selama empat hari yaitu pada tanggal 

18 April 2016 hingga 22 April 2016. Yang diamati pada baseline II ini adalah 

perubahan kemampuan pengucapan kata yang ditunjukkan oleh subjek. Hasil 

yang diperoleh, sebagian besar kata sudah mampu diucapkan oleh subjek dengan 

pelafalan yang benar namun pada baseline II hari satu, dua, dan tiga subjek belum 

mampu mengucapkan semua kata dengan benar dan pada hari ke empat subjek 

sudah mampu mengucapkan semua kata dengan benar. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek sudah mulai mengalami perubahan pada kemampuan pengucapan 

kata namun belum menunjukkan konsistensi. 

Proses penelitian diakhiri dengan wawancara akhir pada orangtua subjek 

yaitu pada tanggal 1 Mei 2016. Materi wawancara adalah mengevaluasi 

perkembangan kemampuan pengucapan kata subjek dan memberikan saran-

saran untuk pelaksanaan latihan yang membantu subjek untuk menyebutkan lebih 

banyak kata yang bervariasi ragam kata dan tingkat kesulitannya.  

 

B. Hasil Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata Dengan Core Vocabulary 

Therapy 
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Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata 

 

 Secara keseluruhan, dari grafik hasil pelaksanaan core vocabulary therapy 

tampak adanya perubahan kemampuan pengucapan kata pada subjek, ditunjukkan 

dengan skor angka yang meningkat dari baseline I, proses terapi hingga baseline II. 

Angka-angka tersebut diperoleh dari jumlah keseluruhan nilai yang diperoleh subjek 

saat mampu mengucapkan sebuah kata dengan pelafalan yang tepat pada kata yang 

dilatihkan dalam satu keseluruhan terapi. Hasill dari perhitungan secara statitik 

dengan uji-t menunjukkan p< 0,01 yang berarti ada perubahan yang signifikan pada 

kemampuan pengaucapan kata subjek dari baseline I hingga baseline II. Tampak 

perubahan yang sangat berbeda dari baseline I ke proses terapi, saat subjek sudah 

mulai mendapatkan tritmen.  

Perubahan kemampuan pengucapan kata pada setiap kata menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan 

pengucapan subyek pada setiap kata sebelum dilakukan terapi juga berbeda. 
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Perubahan kemampuan pengucapan kata yang berbeda tersebut akan dibahas 

secara mendetail per kata pada pembahasan di bawah ini. 

 

C. Hasil Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata pada Setiap Kata 

1. Tupai  

 

Gambar 3. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “tupai” 

Kata ‘tupai’ pada saat observasi awal dan selama masa baseline disebutkan oleh 

subjek dengan kata ‘upai’. Huruf t di awal kata dihilangkan. Tampak konsistensi 

ketidakmampuan subjek mengucapkan kata tupai selama masa baseline I. Namun 

setelah menjalani proses terapi, saat pengambilan data hingga baseline II juga 

tampak konsistensi perubahan kemampuan subjek untuk mengucapkan kata tupai 

dengan pelafalan yang benar. 

 

2. Beruang  

 

Gambar 

4. Grafik 

Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “beruang” 
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Kata ‘beruang’ pada masa observasi diucapkan subjek dengan kata ‘buang’ dengan 

menghilangkan bunyi ‘er’ di tengah kata. Selama masa baseline I, subjek 

mengucapkan kata ‘beruang’ dengan ‘bruang’ dengan menghilangkan bunyi huruf ‘e’ 

di tengah kata. Setelah proses terapi diberikan subjek dapat mengucapkan ‘beruang; 

dengan pelafalan yang tepat, namun pada masa baseline II ada ketidakkonsistenan 

pengucapan, kata ‘beruang’ kembali diucapkan dengan ‘bruang’.  

 

 

 

3.  Kepompong 

 

Gambar 5. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “kepompong” 

Pengucapan kata ‘kepompong’ yang diucapkan subjek bervariasi dari masa 

observasi, baseline I, selama proses terapi hingga baseline II. Pada masa observasi 

kata ‘kepompong’ disebutkan dengan ‘kempompong’ dengan penambahan bunyi ‘m’ 

di tengah kata, pada masa baseline I terkadang subjek menyebutkan dengan 

‘kempompong’, ‘kepompong’ dengan pelafalan yang benar, satu kali disebutkan 

dengan kata ‘kupu-kupu’ karena subjek merasa tidak bisa menyebutkan dengan 

benar. Selama proses terapi terkadang subjek menyebutkan dengan pelafalan yang 
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yang benar, tekadang disebutkan dengan ‘kempompong’ dan ‘kepopong’ dengan 

menghilangkan bunyi ‘m’ di tengah kata. 

 

4. Buaya  

 

Gambar 

6. Grafik 

Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “buaya” 

Kata ‘buaya’ pada masa observasi dan pada saat baseline I disebutkan dengan 

‘guaya’ dengan penggantian bunyi huruf ‘b; menjadi ‘g’. Setelah diberikan terapi ada 

konsistensi perubahan kemampuan pengucapan kata, yaitu kata ‘guaya’ disebutkan 

dengan ‘buaya’ dengan pelafalan yang benar. 

 

5. Ulat  

 

Gambar 

7. Grafik 

Perubahan Kemampuan Penguacpan Kata “ulat” 

Kata ‘ulat’ pada saat observasi disebutkan dengan kata ‘ular’ dengan penggantian 

bunyi ‘t’ menjadi ‘r’. Namun pada saat baseline I hingga baseline II sudah terjadi 

perubahan kemampuan pengucapan kata dengan sendirinya dimana kata ‘ular’ 

sudah dapat disebutkan sebagai ‘ulat’ dengan pelafalan yang benar.  
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6. Zebra 

Gambar 8. 

Grafik 

Perubahan 

Kemampuan Penguacpan Kata “zebra” 

Kata ‘zebra’ pada masa observasi dan baseline I disebutkan dengan ‘sibra’ dengan 

penggantian bunyi ‘ze’ dengan bunyi ‘si’. Setalah diberikan terapi, selama proses 

pengambilan data di masa terapi dan baseline II ada konsistensi pengucapan kata 

‘zebra’ dengan pelafalan yang benar. 

 

7. Serigala 

 

Gambar 9. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “serigala” 

Kata ‘serigala’ diucapkan dengan kata ‘sigala’ selama proses observasi dan masa 

baseline I, dimana bunyi ‘se’ diganti dengan ‘si’ dan menghilangkan bunyi ‘ri’. Setelah 

diberikan proses terapi ada perubahan kemampuan pengucapan kata pada masa 

terapi. Pada baseline II pertemuan pertama, subjek menyebutkan kata ‘serigala’ 

dengan ‘srigala’ yaitu dengan penghilangan bunyi ‘e’ di tengah kata. Namun 

selanjutnya sudah menunjukkan konsistensi pengucapan kata dengan benar. 
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8. Selesai  

 

Gambar 10. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “selesai” 

Kata ‘selesai’ pada masa observasi disebutkan ‘sesai’ dengan penghilangan bunyi 

‘le’ pada tengah kata. Pada baseline I subjek sudah mampu menyebutkan kata 

‘selesai’ dengan pelafalan yang benar. Begitu pula pada masa terapi, subjek 

menunjukkan konsistensi kemampuan pengucapan kata ‘selesai’. Namun pada masa 

baseline II pertemuan satu dan dua, subjek menyebutkan kata ‘selesai’ dengan 

‘slesai’ ada penghilangan bunyi ‘e’ di suku kata awal.  

 

9. Tinggal  

 

Gambar 11. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “tinggal” 

Kata ‘tinggal’ pada masa observasi disebutkan dengan ‘dinggal’, begitu pula selama 

proses baseline I. Ada ketidakkonsistenan pengucapan kata selama masa baseline, 

subjek terkadang dapat menyebutkan dengan pelafalan yang benar namun tekadang 

menyebutkan dengan pelafalan seperti ‘dinggal’ denggan mengganti bunyi ‘t’ menjadi 
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‘d’. Setelah diberikan terapi mulai tampak konsistensi pengucapan kata ‘tinggal’ 

dengan pelafalan yang tepat hingga baseline II. 

 

 

 

 

10. Jatuh  

 

Gambar 12. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “jatuh” 

 Kata ‘jatuh’ selama proses observasi dan baseline I disebutkan dengan ‘jatoh’ yaitu 

dengan penggantian bunyi ‘u’ menjadi ‘o’. Setelah dilakukan proses terapi ada 

peningkatan kemampuan pengucapan kata ‘jatuh’ dengan pelafalan yang benar dan 

tampak pula adanya konsistensi pengucapan kata. 

 

11. Panas  

 

Gambar 13. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “panas” 
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Kata ‘panas’ pada proses observasi diucapkan dengan ‘pamas’ yaitu dengan 

penggantian bunyi ‘n’ di tengah kata menjadi ‘m’. Sedangkan pada saat baseline I 

subjek menyebutkan kata ‘panas’ menjadi ‘kepanasan’ dengan penambahan bunyi 

‘ke-‘ di awal kata dan bunyi ‘-an’ akhir kata. Pada baseline I pertemuan ke empat, 

subjek mampu mengucapkan kata ‘panas’ dengan pelafalan yang benar. Tampak 

ketidakkonsistenan sebelum masa terapi. Selama proses terapi hingga baseline II 

subjek mampu mengucapkan kata ‘panas’ dengan pelafalan yang benar dan 

konsisten. 

 

12. Ditabrak 

 

Gambar 14. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “ditabrak” 

Pada masa observasi dan baseline I subjek menyebutkan kata ‘ditabrak’ dengan kata 

‘ketrabak’, dengan penggantian bunyi ‘di’ di awal kata dengan bunyi ‘ke’, serta 

pemindahan bunyi huruf ‘r’ dari yang seharusnya diucapkan setelah bunyi huruf ‘b’ 

menjadi diucapkan setelah bunyi huruf ‘t’. Selama sesi terapi, subjek masih belum 

dapat menunjukkan konsistensi pengucapan kata ‘ditabrak’ dengan pelafalan yang 

benar. Namun pada baseline II subjek mulai dapat menunjukkan konsistensi 

pengucapan kata ‘ditabrak’ dengan pelafalan yang benar. 
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13. Mengerikan  

 

Gambar 15. 

Grafik 

Perubahan 

Kemampuan Pengucapan Kata “mengerikan” 

Kata ‘mengerikan’ diucapkan oleh subjek dengan ‘menerikan’. Sejak masa observasi, 

baseline I hingga proses terapi, subjek belum mampu mengucapkan kata 

‘mengerikan’ dengan pelafalan yang benar. Subjek menghilangkan bunyi ‘g’ dalam 

fonem ‘ng’ yang seharusnya diucapkan secara bersamaan. Bukan bunyi ‘n’ dan ‘g’ 

secara terpisah. Namun pada baseline II mulai tampak adanya konsistensi 

kemampuan pengucapan kata ‘mengerikan’ dengan pelafalan yang benar. 

 

14. Membaca  

 

Gambar 16. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “membaca” 

Kata ‘membaca’ diucapkan dengan berbagai variasi alternatif pengucapan kata 

seperti ‘memaca’ dengan menghilangkan bunyi ‘b’, ‘baca’ dengan menghilangkan 

awalan ‘mem-‘ atau menyebutkannya dengan ‘mempaca’ yaitu dengan mengubah 

bunyi ‘b’ menjadi ‘p’. Ketidakkonsistenan ini ditunjukkan sejak observasi dan baseline 

I. Pada proses terapi subjek mampu menyebutkan kata ‘membaca’ dengan pelafalan 
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yang benar namun mulai mengalami ketidakkonsistenan kembali pada saat baseline 

II. Subjek belum sepenuhnya mampu menguasai pengucapan kata ‘membaca’ 

dengan pelafalan yang benar. 

 

15. Ketinggalan

 

 

Gambar 17. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “ketinggalan” 

Pada masa  observasi subjek menyebutkan kata ‘ketinggalan’ dengan ‘kedinggalan’ 

yaitu dengan mengganti bunyi ‘t’ di tengah kata dengan bunyi ‘d’, dan beberapa kali 

masih muncul saat baseline I Pada proses terapi hingga baseline II subjek dapat 

menyebutkan kata ‘ketinggalan’ dengan pelafalan yang benar. 

 

16. Iblis  

 

Gambar 

18. 

Grafik 

Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “iblis” 

0

1

2

BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 BII 1 BII 2 BII 3 BII 4

Sk
o

r 
TC

V

Ketinggalan

0

1

2

BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 BII 1 BII 2 BII 3 BII 4

Sk
o

r 
TC

V

Iblis



Kata ‘iblis’ disebutkan oleh subjek dengan ‘imblis’ yaitu dengan penambahan bunyi 

‘m’ sebelum bunyi ‘b’. Pada masa observasi dan baseline I subjek masih 

menyebutkan dengan pelafalan yang tidak benar. Pada sesi terapi hingga baseline II 

juga masih tampak ketidakkonsistenan subjek dalam menyebutkan kata ‘iblis’. 

Subjek seringkali berusaha mengucapkan dengan perlahan untuk menghilangkan 

bunyi ‘m’ yang muncul sebelum bunyi ‘b’. 

 

17. Gereja  

 

 

Gambar 

19. Grafik 

Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “gereja” 

Subjek menyebutkan kata ‘gereja’ dengan berbagai variasi pengucapan, terkadang 

dengan mengganti kata dengan kata lain yang sama sekali berbeda seperti ‘kantor’, 

‘Yesus’, atau ‘kerja’ seperti yang diucapkan saat observasi dan baseline I, atau 

mengucapkannya dengan kata ‘greja’ yaitu dengan menghilangkan bunyi ‘e’ pada 

suku kata awal. Belum tampak adanya konsistensi kemampuan pengucapan kata 

‘gereja’ yang ditunjukkan oleh subjek. 
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18. Spidol  

 

Gambar 20. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “spidol” 

Kata ‘spidol’ diucapkan oleh subjek dengan berbagai variasi pengucapan. Pada masa 

observasi subjek menyebutkannya dengan ‘sapidol’ yaitu dengan penambahan bunyi 

‘a’ sebelum bunyi ‘p’, dimana seharusnya bunyi ‘s’ dan ‘p’ diucapkan secara 

bersamaan dan tidak terpisah. Pada baseline I, subjek menyebutkan kata ‘spidol’ 

dengan kata lain yaitu ‘bolpen’ atau menyebutkannya dengan ‘sepidol’, yaitu dengan 

penambahan bunyi ‘e’ sebelum bunyi ‘p’. Subjek belum mampu mengucapkan 

dengan benar hingga proses terapi, tetapi pada baseline II mulai menunjukkan 

konsistensi pengucapan kata ‘spidol’ dengan pelafalan yang benar. 

 

19. Stiker 

 

Gambar 21. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “stiker” 

Pada saat observasi subjek menyebutkan kata ‘stiker’ dengan ‘siker’, ada bunyi ‘t’ 

yang dihilangkan. Namun pada baseline I subjek dapat menyebutkan kata dengan 
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pelafalan yang benar. Pada proses terapi subjek sempat melakukan kesalahan 

dalam menyebutkan kata ‘stiker’ menjadi ‘setiker’ yaitu dengan penambahan bunyi 

‘e’ di awal suku kata. Pada proses terapi selanjutnya hingga baseline II sudah tampak 

konsistensi kemampuan pengucapan kata ‘stiker’ dengan pelafalan yang tepat.  

 

20. Pangeran 

 

 

Gambar 

22. Grafik 

Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “pangeran” 

Kata ‘pangeran’ disebutkan dengan ‘pameman’ yaitu denga penggantian bunyi ‘ng’ 

dengan bunyi ‘m’ di tengah kata. Pada masa observasi hingga baseline I subyek 

masih menyebutkan dengan kata ‘pameman’ namun setelah proses terapi hingga 

baseline II ada peningkatan yang disertai konsistensi pada kemampuan pengucapan 

kata ‘pangeran’. 

 

21. Penghapus 

 

Gambar 23. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “penghapus” 
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Pada masa observasi dan baseline I, kata ‘penghapus’ disebutkan sebagai ‘hapus’ 

dengan penghilangan bunyi ‘peng’ di awal kata. Pada masa terapi subjek sempat 

menyebutkan kata ‘penghapus’ dengan ‘pehapus’ yaitu dengan menghilangkan 

bunyi ‘ng’ di tengah kata. Namun pada proses terapi selanjutnya hingga baseline II 

subjek sudah dapat menyebutkan kata ‘penghapus’ dengan pelafalan yang benar.  

 

22. Permen  

 

Gambar 24. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “permen” 

Kata ‘permen’ diucapkan dengan berbagai variasi oleh subjek. Pada masa observasi 

subjek menyebutkannya ‘remen’ dengan menghilangkan bunyi ‘pe’ pada awal kata 

dan menyisipkan bunyi ‘e’ setelah bunyi ‘r’. Pada saat baseline I subjek 

menyebutkannya dengan ‘premen’ yaitu dengan membalik bunyi bahasa yang 

seharusnya ‘er’ menjadi ‘re’ di tengah kata. Sempat menyebutkan dengan pelafalan 

yang benar namun kembali melakukan kesalahan pengucapan. Pada masa awal 

terapi, subjek masih belum dapat menyebutkan dengan pelafalan yang benar. Pada 

sesi terapi selanjutnya hingga baseline II subjek sudah menunjukkan konsistensi 

pengucapan kata ‘permen’ dengan pelafalan yang benar. 

 

23. Boneka 
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Gambar 25. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “boneka” 

Pada saat observasi awal, subjek masih menyebutkan kata ‘boneka’ dengan kata 

‘bobeka’. Namun pada baseline I, masa terapi dan baseline II, subjek menunjukkan 

konsistensi kemampuan pengucapan kata ‘boneka’ dengan pelafalan yang benar.  

 

24. Wajan 

 

 

 

 

Gambar 26. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “wajan” 

Pada masa observasi subjek menyebutkan kata ‘wajan’ dengan ‘wanjan’ yaitu 

dengan penambahan bunyi ‘n’ di tengah kata. Sedangkan pada masa baseline I 

subjek menyebutkan kata ‘wajan’ dengan variasi kata yaitu dengan mengganti kata 

menjadi ‘sup’ dan menyebutkannya dengan ‘wajin’ yaitu penggantian bunyi ‘a’ 

menjadi bunyi ‘i’ setelah bunyi ‘j’. Pada proses terapi subjek dapat menyebutkan 

kata ‘wajan’ dengan pelafalan yang benar secar konsisten hingga baseline II. 

 

25. Stroberi 
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Gambar 27. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “stroberi” 

Kata ‘stroberi’ dari masa observasi hingga baseline I diucapkan dengan ‘soberi’, 

subjek menghilangkan bunyi ‘tr’ penggabungan bunyi ‘t’ dan ‘r’ yang harus diucapkan 

secara bersamaan di awal kalimat. Selama proses terapi subjek dapat mengucapkan 

dengan pelafalan yang benar, namun pada baseline II subjek masih menunjukkan 

satu kali kesalahan pengucapan.  

 

26. Segitiga 

 

Gambar 28. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “segitiga” 

Kata ‘segitiga’ diucapkan dalam dua bentuk yang berbeda oleh subjek, yaitu 

‘seditiga’ dengan mengganti bunyi ‘g’ dengan bunyi ‘d’ pada kata ‘segi’ dan juga 

disebutkan dengan ‘persegi tiga’ dengan mengganti suku kata ‘se’ menjadi sebuah 

kata ‘persegi’. Kesalahan pengucapan tersebut tampak sejak masa observasi 

hingga baseline I. Pada masa terapi subjek juga masih melakukan kesalahan 

pengucapan dan belum menunjukkan konsistensi. Namun pada baseline II subjek 
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mulai dapat mengucapkan kata ‘segitiga’ secara konsisten dengan pelafalan yang 

tepat.  

 

27. Oval  

 

Gambar 29. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “oval” 

Kata ‘oval’ pada masa observasi disebutkan oleh subjek dengan kata ‘bulat’ atau 

‘egg’. Kesalahan pengucapan masih tampak pada baseline I. Namun pada masa 

terapi hingga baseline II, subjek dapat menyebutkan dengan pelafalan yang tepat 

secara konsisten.  

 

28. Persegi 

 

Gambar 30. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “persegi” 

Kesalahan pengucapan kata ‘persegi’ diucapkan oleh subjek dengan berbagai variasi 

seperti ‘sesegi’ dengan mengganti bunyi ‘per’ dengan bunyi ‘se’, mengganti kata 

menjadi kata ‘kotak’, ‘persergi’ yaitu dengan penambahan bunyi ‘r’ setelah bunyi ‘e’ 
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di tengah kata. Kesalah pengucapan ini ditunjukkan subjek pada masa observasi, 

baseline I dan selama proses terapi. Pada baseline II, subjek mulai dapat 

mengucapkan secara konsisten dengan pelafalan yang benar. 

 

29. Persegi Panjang 

 

Gambar 31. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “persegi panjang” 

Kata ‘persegi panjang’ merupakan pasangan dua kata. Subjek melakukan kesalahan 

lebih banyak pada kata ‘persegi’ di pasangan kata ‘persegi panjang’. Subjek 

menyebutkannya dengan ‘kotak panjang’, ‘sesegi panjang’ atau ‘persergi panjang’. 

Kesalahan yang sama seperti pada kata ‘persegi’ yang sudah dilatihkan sebelumnya. 

Subjek masih melakukan kesalahan pengucapan pada baseline I, namun pada masa 

terapi dan baseline II sudah tampak konsistensi pengucapan kata ‘persegi panjang’ 

dengan pelafalan yang benar.  

 

 

 

 

 

30. Lingkaran 
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Gambar 

32. Grafik 

Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “lingkaran” 

Kata ‘lingkaran’ disebutkan oleh subjek dengan kata ‘bulat’. Tidak ada kesalahan 

pengucapan tetapi terdapat penggantian kata. Subjek merasa bingung membedakan 

bentuk oval dan lingkaran sehingga keduanya disebutkan dengan ‘bulat’. 

Penggantian kata tersebut dilakukan subjek pada saat observasi dan baseline I. Pada 

masa terapi hingga baseline II subjek sudah dapat menyebutkan kata ‘lingkaran’ 

dengan pelafalan yang tepat secara konsisten. 

 

31. Sembilan 

32.  

Gambar 33. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “sembilan” 

Kata ‘sembilan’ saat observasi diucapkan oleh subjek dengan ‘sebilan’ yaitu dengan 

penghilangan bunyi ‘m’ pada tengah kata. Pada baseline I, proses terapi hingga 

baseline II subjek sudah dapat menyebutkan kata’ sembilan’ dengan pelafalan yang 

benar. 

 

0

1

2

BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 BII 1 BII 2 BII 3 BII 4

Sk
o

r 
TC

V

Sembilan

0

1

2

BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 BII 1 BII 2 BII 3 BII 4

Sk
o

r 
TC

V

Lingkaran



33. Dua Puluh Delapan 

 

 

 

 

Gambar 33. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “dua puluh delapan” 

Kata ‘dua puluh delapan’ pada saat  observasi diucapkan oleh subjek dengan ‘dua 

puluh lapan’ dengan pengurangan bunyi ‘de’ pada kata ‘delapan’. Namun pada 

baseline I, proses terapi hingga baseline II, subjek sudah dapat menyebutkannya 

dengan pelafalan yang benar. 

 

33. Empat Puluh 

 

 

 

 

Gambar 35. Grafik Perubahan Kemampuan Pengucapan Kata “empat puluh” 

Pada masa observasi, subek menyebutkan kata ‘empat puluh’ dengan ‘empap puluh’ 

yaitu dengan mengganti bunyi ‘t’ di akhir kata’ empat’ dengan bunyi ‘p’. Namun pada 

baseline I, proses terapi hingga baseline II, subjek sudah dapat menyebutkannya 

dengan pelafalan yang benar.  
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