
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 



Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah seorang anak berusia  enam 

tahun yang mengalami hambatan dalam pengucapan kata. Hambatan tersebut adalah 

ketidakkonsistenan secara fonologis yang ditunjukkan pada kata-kata tertentu. Tidak 

semua kata yang digunakan sehari-hari dapat diucapkan dengan benar.  

Pada saat observasi dilakukan subjek belum memiliki konsistensi dalam 

pengucapan kata. Banyak kata yang diucapkan dengan pelafalan yang salah. Subjek 

juga mengalami kesulitan untuk mengenal dan membedakan huruf-huruf baik secara 

visual maupun tertulis. Guru di sekolah subjek mengatakan bahwa subjek membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di kelas dibandingkan 

dengan teman-teman sekelasnya.  

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan orangtua murid dan guru 

subjek, diperoleh beberapa kata yang belum dapat diucapkan dengan pelafalan yang 

benar oleh subjek. Beberapa kata itu dikelompokkan ke dalam tema-tema untuk 

memudahkan pembagian kata yang akan dilatihkan kepada subyek. Dari sejumlah kata 

yang diperoleh dipilih 33 kata yang paling sering diucapkan oleh subjek dalam kegiatan 

sehari-hari dan terdapat banyak kesalahan pengucapan. 33 kata itu yaitu tupai, beruang, 

kepompong, buaya, ulat, zebra, serigala, 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.  

Sebelum proses terapi diberikan, pada beberapa kata, ada bunyi-bunyi fonetik 

yang dihilangkan seperti pada kata ‘tupa’i, ‘beruang’, ‘kepompong’, ‘serigala’, ‘selesai’, 

‘membaca’, ‘stiker’, ‘penghapus’, ‘permen’, ‘stroberi’ dan ‘sembilan’. Penambahan 



beberapa bunyi fonetik seperti pada kata ‘kepompong’, ‘iblis’, ‘spidol’, ‘permen’, dan 

‘wajan’. Mengganti beberapa bunyi fonetik seperti pada kata ‘buaya’, ‘zebra’, ‘tinggal’, 

‘jatuh’, ‘panas’, ‘ditabrak’, ‘mengerikan’, ‘membaca’, ‘ketinggalan’, ‘pangeran’, ‘boneka’, 

‘segitiga’, ‘oval’, ‘persegi’, ‘persegi panjang’, dan ‘empat puluh’. Mengganti kata yang 

seharusnya dengan kata yang lain seperti kata ‘gereja’ yang diganti menjadi ‘kantor’, 

‘Yesus’, dan ‘kerja’. Kemudian kata ‘oval’ yang diganti menjadi ‘egg’ dan ‘bulat’.  

Terdapat beberapa kata’ yang cukup sulit diucapkan oleh subjek khususnya pada 

kata ‘ditabrak’, ‘membaca’, ‘persegi’, ‘empat puluh’, ‘kepompong’, ‘stiker’, ‘spidol’, ‘iblis’, 

‘permen’ dan ‘stroberi’. Beberapa kata yang terdapat bunyi fonem ‘ng’ juga membutuhkan 

latihan yang lebih lama agar dapat diucapkan oleh subjek dengan pelafalan yang benar, 

seperti pada kata ‘pangeran’, ‘penghapus’, ‘kepompong’, ‘mengerikan’, dan ‘ketinggalan’. 

Kata yang mengandung konsonan bilabial dengan bunyi /b/, /p/, /m/ dan konsonan 

laminoalveolar yang terdiri dari bunyi /t/ dan /d/ juga sulit diucapkan oleh subjek. 

Kesalahan pengucapan yang paling sering terjadi adalah mengganti bunyi 

fonetik. Khususnya bunyi-bunyi konsonan, sedangkan bunyi-bunyi vokal seringkali 

disisipkan diantara bunyi konsonan yang sulit diucapkan secara bersamaan.yang 

seharusnya tidak diucapkan seperti kata ‘stiker’ menjadi ‘setiker’ atau ‘siker’ dan kata 

‘spidol’ menjadi ‘sepidol’.  

Pada beberapa kata belum tampak konsistensi pengucapan seperti pada kata 

‘spidol’, ‘gereja’, ‘persegi’, ‘kepompong’, ‘mengerikan’, dan ‘membaca’. Tetapi pada 

sebagian besar kata, setelah diberikan terapi core vocabulary, subjek sudah mampu 

mengucapkan kata dengan pelafalan yang benar secara konsisten. Terdapat beberapa 

kata yang pada masa observasi tampak tidak dapat diucapkan oleh subjek dengan benar 



namun pada saat baseline awal dilakukan sudah dapat disebutkan dengan benar seperti 

pada kata ulat, boneka, sembilan, dua puluh delapan, dan empat puluh. Hal ini 

dipengaruhi oleh lamanya rentang waktu dari proses observasi hingga dimulainya 

baseline awal. Selama masa kekosongan ini digunakan oleh peneliti untuk memilih kata 

dan menyusun daftar kata yang akan dilatihkan pada subjek sedangkan pada saat yang 

sama subjek mendapat stimulasi bicara dari guru di sekolah meskipun tidak berupa suatu 

sesi terapi khusus. 

Kata dan fonetik yang diucapkan oleh subjek tidak dianalisa berdasarkan fonetik 

yang terdapat pada Bahasa Inggris seperti pada panduan-panduan terapi dan teori 

perkembangan fonologis pada anak secara umum tetapi menggunakan fonetik Bahasa 

Indonesia. Sesuai yang diungkapkan oleh Barbara Dodd (2014) bahwa Dalam SSD 

khususnya gangguan fonologis sifatnya khusus dan spesifik bergantung dari bahasa 

ujaran sehari-hari yang digunakan oleh anak dalam berbagai budaya. Sedangkan subjek 

menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun subjek 

bersekolah di sekolah dengan dwi bahasa. 

Secara umum kesalahan pengucapan pada anak sangat sering tejadi. Ada 

beberapa kesalahan umum dalam pengucapan yang dilakukan, yaitu (Hurlock, 2005): 

a. Menghilangkan satu suku kata atau lebih, biasanya di tengah kata seperti “butterfly” 

menjadi “buttfly”. 

b. Mengganti huruf atau suku kata seperti “tolly” untuk “dolly” atau “handakerchief” untuk 

“handkercief”. 

c. Mempertukarkan huruf atau suku kata dari kata yang lebih panjang dan dalam kata 

yang kurang digunakan seperti “tautomobile” untuk “automobile”. 



d. Menghilangkan huruf mati yang sulit diucapkan sperti z,w,s,d,dan g 

e. Singkatan gabungan huruf mati yang sulit seperti : st, str, sk, dr, fl 

f. Huruf hidup khususnya o yang paling sulit dikatakan. 

Kesalahan dalam berbicara tersebut pada umumnya akan hilang dengan 

pertambahan usia. Namun berbeda dengan subjek pada penelitian ini. Hambatan 

pengucapan kata dan ketidakkonsistenan secara fonologis berlangsung hingga usia 

enam tahun dan lebih. Dimana seharusnya pada usia tiga hingga tujuh tahun seorang 

anak sudah mampu untuk menguasai kosakata dengan pengucapan sempurna namun 

sesekali masih terjadi beberapa kesalahan (Faw & Belkin, 1989). Kesalahan pengucapan 

dan ketidak konsistenan secara fonologis yang ditunjukkan oleh subjek mengindikasikan 

adanyan gangguan pada kemampuan memproduksi kata dengan pelafalan yang benar.  

Gangguan bahasa yang ditunjukkan oleh subjek disebutkan dengan gangguan 

bunyi bahasa atau speech sound disorder (SSD). Dengan spesifikasi diagnosis 

berdasarkan DSM V sebagai berikut :  

a. Hambatan yang terjadi berulang-ulang pada produksi bunyi bicara  yang berpengaruh 

pada kejelasan bicara atau komunikasi verbal dalam menyampaikan pesan. 

b. Gangguan yang terjadi menyebabkan munculnya keterbatasan dalam komunikasi 

efektif sehingga berpengaruh pada partisipasi sosial, prestasi akademis, kinerja dalam 

pekerjaan, secara individual atau dalam berbagai situasi. 

c. Gejala awal nampak pada periode perkembangan awal. 

d. Hambatan yang terjadi tidak disebabkan oleh kondisi yang diperoleh atau kondisi 

bawaan, seperti cerebral palsy, cleft palate, gangguan pendengaran atau tuli, trauma 

cedera otak, atau masalah medis dan saraf. 



Caroline Bowel (2015) menyebutkan bahwa speech sound disorder adalah 

hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan bicara anak. SSD merupakan 

payung besar untuk beberapa sub kategori hambatan bahasa yang lain yaitu gangguan 

artikulasi, gangguan fonologis, apraxia pada anak. Sedangkan Geirut (2004) 

menyebutkan bahwa anak dengan hambatan fonologis tidak terdapat kesalahan dalam 

masa prenatal atau selama masa perkembangan, mereka memiliki inteligensi dan 

pendengaran yang normal. Secara umum juga menunjukkan kemampuan persepsi, 

kemampuan memproses informasi dan oral motor yang baik. 

Subjek dalam penelitian ini tidak mengalami hambatan secara fisik maupun 

hambatan pada oral motornya. Hasil dari tes secara psikologis subjek memiliki IQ 

(menggunakan standar SON dengan IQ 107) yang cukup baik dan tidak memiliki 

hambatan yang muncul secara genetis atau anggota keluarga yang mengalami kasus 

permasalahan yang sama namun memiliki hambatan dalam konsistensi pengucapan 

kata.  

Dalam penanganannya diperlukan program lanjutan untuk latihan membaca dan 

mengeja yang didasarkan pada pengenalan fonetik (phonological awareness). Program-

program yang diberikan sebaiknya berjalan beriringan dengan pengalaman dan kegiatan 

sehari-hari. Sehingga apa yang telah dilatihkan dalam terapi dapat juga langsung 

diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Diperlukan juga suatu metode yang 

mengedepankan sistem terapi personal (one on one) dengan program komprehensif di 

tempat terapi dan di rumah yang pada akhirnya dapat diterapkan pula di lingkungan sosial 

atau lingkungan sekolah. Salah satu bentuk metode terapi untuk mengembangkan 



kemampuan kosakata ataupun kemampuan berbahasa pada anak secara komprehensif 

dan sederhana adalah dengan metode core vocabulary therapy. 

Selama proses penelitian dapat terlihat bahwa tidak dapat ditarik kesimpulan 

secara khusus pada bagian kata atau fonetik tertentu manakah yang tidak dapat dikuasi 

subjek. Karena subjek menunjukan ketidakkonsistenan dalam ragam kesalahan 

pengucapan kata yang disebut dengan inconsistent speech sound disorder. 

Kondisi neurologis pada anak dengan SSD dimana terdapat bagian otak yang 

tidak aktif khususnya pada bagian Inferior frontal girus, di Broadmann are 45 dan 46 serta 

middle temporal girus yang berfungsi untuk pemahaman bahasa secara semantik, proses 

atensi, proses pembuatan penilaian dan organisasi bahasa, pemahaman makna kata, 

kemampuan membaca dan mengeja, memerlukan suatu bentuk terapi untuk 

mengenmbangkan kemampuan berbicara dan mengucapkan kata dengan sistim yang 

berulang. Bagian otak yang aktif dapat mengambil alih fungsi dari bagian otak yang tidak 

aktif pada anak dengan SSD ketika mendapat stimulasi bahasa. Dengan latihan yang 

memberikan rangsangan visual dan auditori yang baik dan berulang akan membantu 

terbentuknya sistim pemahaman bahasa dan kata yang baru di otak. 

Meskipun terdapat bagian otak yang tidak aktif, namun seseorang dengan 

gangguan SSD masih memiliki banyak bagian otak yang aktif ketika mendapat 

rangsangan bahasa, seperti pada (liegois, 2014): 

1. Girus superior frontal yang berfungsi untuk kesadaran diri dan mengatur kegiatan 

tertawa. 

2. Girus medial frontal yang berfungsi untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan pada 

tubuh. 



3. Sub-gyral lobus frontal di lobus frontal untuk pengharagaan terhadap diri, perhatian, 

memori jangka pendek perencanaan dan motivasi. 

4. Girus temporal superior untuk mengatur persepsi emosi pada rangsangan secara 

fasial, proses pendengaran, fungsi bahasa pada individu mungkin memiliki hambatan 

kosakata atau memngembangkan persepsi bahasa . 

5. Girus Angular yang berhubungan dengan fungsi bahasa yang kompleks seperti 

membaca, menulis dan intepretasi pada tulisan. 

6. Girus suprmarginal bagian dari lobus parietalis yang berfungsi untuk memproses 

bahasa. 

7. Girus cingulate yang berfungsi untuk mengatur formasi emosi, proses belajar dan 

memory. 

8. Cunneus bagian pada Broadmann’s area 17 yang berfungsi untuk menerima 

informasi visul dari contralateral superior retina yang mewakili daerah visual inferior. 

9. Girus occipital inferior yang berfungsi untuk area visual yang fungsional. 

10. Putamen yang berfungsi untuk integrasi sensori motorik dan kontrol motorik. 

11. Hipotalamus yaitu pusat kontrol autonom yang terhubung dengan sistim saraf 

pusat yang memelihara homeostatis tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh dan 

perilaku konsumsi serta emosi.  

Bagian otak yang sebagian besar masih berfungsi aktif dalam fungsi pemerolehan 

bahasa dan kata akan membantu pembentukan sistim pemahaman fungsi bahasa yang 

baru di otak, meskipun berbeda dari orang lain pada umumnya. Latihan yang 

merangsang bagian-bagian otak yang aktif akan membantu terbentuknya kemampuan 

yang baru. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan Jika salah satu bagian otak 



tidak mampu bekerja atau merespon rangsangan makan bagian otak yang lain akan 

mengambil alih. Mereka menyebut fenomena ini dengan neuroplasticity (Doidge, 2010). 

Dapat dikatakan bahwa meskipun salah satu bagian otak telah mati atau tidak mampu 

berfungsi secara maksimal, maka bagian otak yang lain akan mengambil alih fungsi 

sehingga seseorang tetap dapat melakukan suatu tindakan sebagai respon dari 

rangsangan yang diberikan. 

Dari hasil pengamatan selama proses  penelitian berlangsung tampak ada 

perubahan kemampuan pengucapan kata pada subjek dengan speech sound disorder 

setelah pemberian terapi core vocabulary. Pada setiap latihan kata yang diberikan 

tampak subjek memiliki hambatan dalam pengucapan kata yang tidak konsisten. 

Secara umum, terapi core vocabulary terbukti dapat membantu subjek dengan 

speech sound disorder untuk meningkatkan kemampuan pengucapan kata dan 

mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengucapan bunyi fonetik. Perubahan skor 

angka yang diperoleh dalam rating scale dari proses baseline I, proses terapi dan 

baseline II juga tampak meningkat di semua kata yang diberikan selama proses 

penelitian karena seperti dalam Penelitian Holm dan Dodd (dalam Crosbie, 2005) 

menyebutkan bahwa terapi ini mengajarkan untuk belajar menyebutkan rangkaian kata 

dengan frekuensi yang cukup sering, mengucapkan kata-kata yang fungsional secara 

konsisten, dan memfokuskan pada perencanaan untuk mengurangi hambatan 

fonologis. Kata-kata yang digunakan dapat digunakan dalam berbagai situasi dan 

memiliki makna yang beragam. Seringkali terapi ini digunakan untuk anak dengan 

gangguan bahasa, gangguan bunyi bicara, dangguan artikualsi dan fonologis. 



Dalam pelaksanaan proses terapi  core vocabulary dibagi dalam empat tema yang 

berbeda. Pembagian ini ditujukan untuk memudahkan klasifikasi kata yang diajarkan 

dan diterapkan dalam situasi yang lebih nyata. Empat tema yang diberikan adalah tema 

binatang, kata kerja, kata benda dan tema belajar. 

Tema-tema itu sendiri disusun berdasarkan proses pengamatan selama beberapa 

saat sesuai dengan kata-kata yang seringkali digunakan oleh subjek. Dalam satu tema 

dilakukan dua kali pertemuan dalam satu minggu, yaitu pertemuan pertama untuk 

mengajarkan cara pengucapan yang benar dan membenahi kesalahan pengucapan. 

Pada pertemuan kedua digunakan untuk kegiatan bermain. Selama kegiatan bermain 

subjek diberi berbagai mainan sesuai dengan kata yang dilatihkan atau yang berkaitan 

dengannya. Terapis merangsang subjek untuk menyebutkan kata yang sudah 

diajarakan sebelumnya tanpa memberi koreksi kembali jika terjadi kesalahan 

pengucapan.  

Pada setiap minggu memiliki tema yang berbeda namun di awal pertemuan selalu 

diberikan review atau pengulangan kembali kata-kata yang telah diberikan dengan 

tujuan agar subjek tetap mengingat kata yang sudah diajarkan sebelumnya meskipun 

setiap minggu memiliki tema yang berbeda. Dengan demikian meskipun setiap minggu 

diberikan penambahan materi baru, tidak menghilangkan materi yang telah diajarkan 

sebelumnya. Empat tema yang berbeda diberikan selama empat minggu secara 

bergantian, namun pada minggu ke lima dilakukan review terhadap seluruh kata secara 

bersamaaan tanpa ada penambahan materi baru. 

Pengaturan terapi seperti ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bowel (2005) 

mengenai core vocabulary therapy. Prosedur pelaksanaaan terapi dimulai dari guru, 



orangtua murid dan pengasuh untuk menyeleksi 50 kata yang sangat sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari anak dan memiliki makna yang khusus namun belum 

dapat diucapkan dengan baik. misalnya seperti nama hewan, keluarga, guru, kegiatan 

sehari-hari, tempat yang sering dikunjungi dan lain sebagainya. Sepuluh kata dipilih dari 

daftar tersebut dan diberikan berdasarkan kategori tertentu yang diberikan selama dua 

kali seminggu. Kata yang sudah dapat disebutkan dengan baik dikeluarkan dari daftar 

kata yang akan dilatih dan yang belum mampu akan terus diberikan.  

Proses terapi yang terus memberikan pengulangan latihan, membantu subjek untuk 

terus mengingat kata yang dilatihkan dengan baik. pada setiap proses terapi tidak 

diajarkan mengeja berdasarkan suku kata atau bunyi-bunyi fonetik satu per satu, tetapi 

subjek diajarkan untuk menyebutkan keseluruhan kata secara utuh secara perlahan. 

Kartu-kartu yang digunakan selama proses terapi juga tidak disertai dengan tulisan agar 

subjek tidak membaca dan mengeja. Tetapi mengingat cara menyebutkan kata yang 

tersedia pada gambar dengan pelafalan yang tepat. Sesi bermain yang diberikan juga 

membantu subjek untuk secara natural menyebutkan kata-kata yang telah diajarkan 

sebanyak beberapa kali dalam suasana yang lebih santai dan mendekati situasi 

keseharian subjek. Subjek tampak selalu ingin segera bermain dan menyebutkan 

benda-benda yang diberikan pada setiap sesi bermain.  

Seperti yang dikatakan dalam penelitian Holm dan Dodd (dalam Crosbie, 2005), 

core vocabulary mentitikberatkan pada proses bicara yang kurang, proses bicara ini akan 

dikembangkan menjadi kemampuan untuk melakukan generalisasi kemampuan 

mengucapkan kata secara konsisten. Pendekatan core vocabulary secara efektif 

meningkatkan konsistensi dalam memproduksi kata. Tidak memfokuskan pada pada pola 



kesalahan secara umum atau kesalahan bunyi suara (artikulasi) dari setiap suku kata, 

tetapi lebih memfokuskan pada produksi sebuah kata secara keseluruhan. Terapi ini 

mengajarkan untuk belajar menyebutkan rangkaian kata-kata dengan frekuensi yang 

cukup sering, mengucapkan kata-kata yang fungsional secara konsisten, dan 

memfokuskan pada perencanaan untuk mengurangi hambatan fonologis.  

Dalam proses pembelajaran fonetik pada individu yang mengalami hambatan 

secara fonetik, otak akan belajar bagaimana membedakan bunyi fonetik yang sesuai 

dengan kata yang diajarkan. Koneksi neuron merefleksikan proses pembelajaran ini dan 

menciptakan sirkuit-sirkuit baru yang berkaitan dnegan gambar visual dan bunyi bahasa 

atau fonetik dari suatu kata. (Genesee dalam Maher, 2013). Robertson (dalam Maher 

2013) menyatakan bahwa atensi atau perhatian akan mengukir aktivitas otak dengan 

menaikkan atau menurunkan daya pada satu set sinaps tertentu. Sehingga kemampuan 

memperhatikan juga merupakan bagian yang penting dalam neuroplasticity karena 

mampu menguatkan sinaps-sinaps tertentu. Hal ini selaras dengan penelitian 

sebelumnya yang mengatakan bahwa otak secara neurologis mempelajari pemerolehan 

dan kemampuan berbahasa melalui proses yang berulang-ulang, perhatian dan fokus.  

Terapi core vocabulary merupakan terapi yang memberikan rangsangan secara 

auditori, visual dan oral motor, menstimulasi bagian otak yang tidak aktif pada orang 

dengan SSD sehingga tebentuk sistim kerja otak yang baru untuk menanggapi 

rangsangan linguistik. Rangsangan auditori, visual dan oral motor yang diulangi secara 

terus menerus selama lima minggu akan menguatkan perubahan kemampuan 

pengucapan kata yang baru pada subjek. Perubahan sistim kerja otak memudahkan 



untuk memahami bahasa dan fonologi sehingga terbentuk kemahiran yang baru dan 

meningkatkan kemampuan pengucapan kata dan komunikasi.  

Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan (Nation dan Neswon dalam Maher 

2010) bahwa latihan yang berulang memegang peranan penting untuk membantu 

proses penyimpanan pemerolehan bahasa ke dalam memori jangka pendek dan ketika 

sinaps – sinaps yang sudah meulai menguat melalui proses latihan yang berulang, 

bahasa yang sudah dikuasai akan disimpan alam memori jangka panjang. 

Selain itu adanya terapi bermain yang disediakan setelah sesi terapi, membantu 

subjek untuk menggeneralisasikan kata yang sudah dipelajari dalam konteks situasi 

yang lebih umum dan meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi menggunakan 

kemampuan pengucapan kata yang baru. Dalam beberapa penelitian terdahulu 

mengenai metode-metode latihan berbicara dan pembelajaran bahasa baru, diperoleh 

kesimpulan bahwa adanya interaksi sosial setelah suatu proses belajar juga berperan 

penting dalam meningkatakan pemahaman bahasa. Interaksi dengan lingkungan sosial 

menambahkan kesadaran berbahasa seseorang mengenai apa yang hilang dari sistim 

perkembangan bahasa mereka (Harmer dalam Maher 2013). 

Adanya bagain otak yang masih mampu menjadi aktif pada anak dengan SSD 

ketika mendapatkan rangsangan berupa bahasa khususnya bagian yang masih mampu 

berperan baik dalam fungsi penyimpanan memori jangka pendek, motivasi belajar, 

pengaturan persepsi emosi pada rangsangan fasial, pendengaran, fungsi bahasa, 

persepsi bahasa saat membaca dan menulis, proses belajar integrasi sensori motorik 

dan dan kontrol motorik akan mengambil alih bagian otak yang tidak aktif pada fungsi 



perbaikan informasi semantik, evaluasi bahasa kemampuan membuat penilaian dan 

proses mengeja. 

Ketika proses latihan dengan terapi core vocabulary diberikan pada subjek, otak 

akan menerima rangsang visual dan auditori, yang kemudian diterjemahkan oleh 

neuron-neuron pada bagian otak yang aktif. Proses latihan yang berulang memberikan 

stimulus yang sama sehingga menguatkan neuron-neuron yang telah menyatu (sinaps). 

Informasi  yang diterima sinaps-sinaps yang telah menguat akan disimpan dalam 

memori jangka pendek. Dengan adanya interaksi dan generalisasi pada sesi bermain, 

sinaps akan semakin diperkuat dan terbentuklah kemampuan pengucapan kata yang 

baru  yang akan disimpan dalam memori jangka panjang. 

Dalam teori belajar sosial dari Albert Bandura dikatakan bahwa proses imitasi 

dipengaruh oleh empat hal utama yaitu perhatian, retensi, peniruan tingkah laku, 

motivasi dan penguatan. Disinilah psikologi berperan penting sebagai dasar 

pembelajaran bahasa dan fonetik yang didasari pada konsep teori belajar sosial. Proses 

di dalam otak harus dimulai dengan adanya rangsangan visual dan auditori yang 

dimunculkan oleh terapis sebagai seorang model. Model akan mengarahkan subjek 

untuk membangun atensi atas rangsangan pembelajaran berupa pengucapan kata 

yang benar. Rangsangan ini akan diingat oleh subjek, diimajinasikan dan kemudian 

dicoba diucapkan oleh subjek. Ketika subjek berusaha mengucapkan kata dengan 

pelafalan yang tepat maka diberikan hadiah berupa pujian yang memotivasi subjek 

untuk mencoba lagi mengucapkan kata yang benar secara konsisten.  

Proses review yang diberikan berulang kali memudahkan subyek untuk melakukan 

imitasi terhadap terapis baik dalam sesi terapi maupun sesi bermain sehingga terbentuk 



kemampuan pengucapan kata yang baru. Dalam sesi bermain, subyek tetap melakukan 

imitasi terhadap apa yang sudah diajarkan sebelumnya dalam proses imajinatif, yaitu 

subyek mencoba mengingat ekspresi dan pengucapan bunyi-bunyi pada kata dalam 

pikirannya dan mencoba mengucapkannya setiap melihat stimulasi berupa mainan atau 

situasi yang sama.  

Dalam perkembangan bahasa secara psikologis diungkapkan bahwa pada usia 

tertentu anak memiliki kesiapan bahasa (Annoussamy, 2006). Dengan adanya latihan 

pengucapan kata yang disesuaikan dengan kebutuhan subjek, membantu subjek untuk 

mengatasi hambatan bahasa khususnya pengucapan kata sehingga subjek lebih siap 

untuk mempelajari jenjang bahasa berikutnya sesuai dengan perkembangan tugas 

perkembangan bahasa berikutnya. Jika anak terus menerus mengalami hambatan dan 

melakukan kesalahan berbicara akan berpengaruh pada perkembangan sosial, 

emosional dan psikologis. Ketika terbentuk kemampuan pengucapan kata yang lebih 

baik dari sebelumnya, subjek akan lebih percaya diri dan mampu menjalin interaksi 

sosial yang fungsional dengan lingkungan. 

Latihan pengucapan kata dengan core vocabulary yang konsisten dengan review 

berulang kali, sarana terapi berupa beragam mainan yang menarik minat subyek dan 

sesi bermain bebas yang memberikan kesempatan subyek untuk berkespresi secara 

bebas dan merangsang subyek untuk berbicara dalam konteks yang lebih riil di luar sesi 

terapi memberikan efek yang positif terhadap peningkatan kemampuan pengucapan 

kata pada subjek.  

Latihan pengucapan yang tidak menggunakan proses mengeja juga membantu 

subyek untuk tidak bingung dengan penekanan bunyi-bunyi tertentu atau menjadi 



terbata-bata sehingga subjek dapat mengucapkan kata secara keseluruhan dengan 

pelafalan yang benar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran 

terapi  core vocabulary yang didasari teori belajar sosial secara psikologis mampu 

mengubah sistim kerja otak yang menggunakan bagian-bagian otak yang aktif berperan 

dalam fungsi bahasa pada anak dengan SSD sehingga terbentuk kemampuan yang 

baru yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan pengucapan kata. 

Karakteristik kemampuan pengucapan kata dan kondisi fonologis anak dengan 

inconsistent SSD bersifat spesifik dan individual. Spesifik bergantung pada bahasa 

ujaran yang digunakan setiap hari dan individual bergantung pada kesalahan 

pengucapan setiap anak. Kemampuan fonologis setiap anak berbeda satu ama lain dan 

tidak dapat dibndingkan satu dengan yang lainnya. Dalam penerapannya metode terapi 

core vocabulary dapat digunakan untuk anak dengan inconsistent SSD maupun 

consistent namun perlu diperhatikan dengan seksama pemilihan kata yang akan 

dilatihkan. Pemilihan kata tersebut sebaiknya didasarkan pada kesalahan pengucapan  

dan kebutuhan perkembangan bahasa setiap anak. Dalam penelitian-penelitian 

sebelumny, terapi core vocabulary telah dicobakan pada berbagai anak dengan 

hambatan fonologis, seperti pada anak dengan autisme, anak tuna rungu dengan 

cochlear implan maupun anak dengan SSD lainnya. Sebagian besar menunjukkan 

respon yang positif terhadap pelaksanaan terapi ini. Namun diperlukan observasi dan 

wawancara yang spesifik pada perkembangan bahasa anak. 

Penyusunan materi terapi core vocabulary  disusun berdasarkan hasil observasi 

pendataan kata-kata yang sulit atau salah diucapkan oleh anak. Kemudian dipilih 

beberapa kata yang seringkali digunakan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. 



Tujuan dari terapi ini adalah untuk mendukung aktivitas akademik dan pergaulan sosial, 

sehingga setiap materi yang disediakan didasarkan pada situasi sosial yang dihadapi 

oelh anak setiap hari. Dengan demikian terapi core vocabulary dapat digunakan secara 

umum untuk anak-anak dengan permasalahan fonologis dan pengucapan kata, namun 

pemilihan dan penyusunan materi tidak dapat disamakan antara satu anak dengan anak 

yang lain. Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perkembangan bahasa dan 

bahasa ujaran yang digunakan sehari-hari oleh setiap anak.  

Dalam proses pelaksanaan penelitian ada beberapa kendala yang muncul yaitu 

subjek beberapa kali tampak tidak suka dengan menunjukkan ekspresi wajah marah 

ketika beberapa kali tidak bisa menyebutkan kata dengan benar. Subyek juga sempat 

tidak ingin melanjutkan sesi bermain pada tema binatang karena tidak ingin mengikuti 

alur cerita yang diberikan terapis. Ketika subjek tampak marah, proses terapi dihentikan 

sesaat untuk memberi waktu bagi terapis berbicara dan memenangkan subjek.  

Hambatan lain yang muncul adalah ketika terapis kurang siap dengan materi yang 

akan diberikan, misalnya terapis lebih banyak memperhatikan modul pelaksanaan 

terapi daripada memperhatikan respon yang diberikan oleh subjek serta beberapa kali 

kehilangan ide untuk bermain bersama subjek ketika sesi bermain sehingga subjek 

cenderung diam dan hanya memperhatikan respon yang ditunjukkan subjek.  

 

 

 

 

 




