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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradaban manusia dalam mengikuti perkembangan zaman 

mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan di berbagai aspek kehidupan. 

Perubahan ini juga terjadi pada pola gaya hidup. Gaya hidup modern, dorongan 

emosi, budaya konsumtif dan adanya perubahan pola makan merupakan dampak 

negatif dari kehidupan modern. Fenomena tersebut menimbulkan dampak yang 

kurang baik bagi kesehatan. Salah satu akibat yang timbul adalah terjadinya 

stroke. 

Jumlah penderita stroke di Indonesia, berdasarkan data yang penulis 

dapatkan dari Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki), setiap tahunnya diperkirakan 

mencapai 500.000 penderita. Dua setengah persennya meninggal dunia dan 

sisanya mengalami cacat, baik cacat ringan maupun cacat berat. 

Stroke adalah kelainan fungsi otak yang timbul mendadak karena adanya 

gangguan peredaran darah. Dalam hal ini terjadi penyumbatan atau bahkan 

pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan pasokan 

darah yang cukup. Salah satu akibat yang timbul karena stroke adalah gangguan 

bicara (Soedomo Hadinoto, 1993:1). 
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Bagian otak yang berperan dalam soal bahasa adalah otak kecil bagian 

belakang. Pusat-pusat bahasa dan ucapan terdapat dalam medan Wernicke, medan 

Broca, girus angular dan fasiculus busur yang kesemuanya terletak pada hemisfer 

kiri, bukan di seluruh otak kecil bagian belakang (Simanjuntak, 1990b:5) 

 Ucapan bunyi dan kata-kata dapat terganggu apabila terjadi kelumpuhan 

atau kelainan pada organ wicara. Meskipun organ wicaranya baik, kemungkinan 

terjadinya gangguan pengucapan bunyi dan kata-kata tetap ada. Hal ini 

dikarenakan adanya kelainan pada struktur-struktur otak. Otak kecil (cerebelum) 

diperlukan untuk mengkoordinasi otot, termasuk otot wicara” (Soemarno 

Markam, 1991:28). 

Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa kontak dengan 

manusia lain. Dalam melakukan kontak itu, manusia memerlukan penghubung 

bagi kedua belah pihak. Penghubung itu adalah bahasa. Dengan bahasa, manusia 

dapat menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Jika dalam suatu masyarakat 

tidak dikenal adanya bahasa (baik tulis maupun lisan), sudah barang tentu 

masyarakat itu tidak akan mampu bertahan lama. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

antara bahasa dan masyarakat pendukungnya terdapat hubungan yang sangat erat 

dan saling mempengaruhi. 

Bahasa (tulis dan lisan) merupakan salah satu sarana dalam 

berkomunikasi. Komunikasi dapat dikatakan berhasil jika ada keterkaitan antara 

kedua belah pihak, misalnya saja pihak A menyampaikan maksud tuturannya dan 

pihak B dapat menangkap maksud tuturan itu dengan tepat dan benar. Namun, 

jika komunikasi hanya terjadi pada satu pihak saja, maka pihak lain dituntut untuk 
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berpikir “lebih” dalam mengartikan maksud tuturan tersebut. Hal inilah yang 

biasanya terjadi dalam komunikasi antara pasien pasca-stroke dengan mitra 

tuturnya. 

Simanjuntak berpendapat tentang hubungan antara neurolog dan linguis 

sebagai berikut. 

Pemulihan kemampuan berbicara pada pasien pasca-stroke merupakan 
tanggung jawab bersama antara neurolog dan linguis. Neurolog 
berperan dalam menentukan bagian otak mana yang mengalami 
kerusakan dan menyebabkan gangguan berbicara serta melakukan 
farmakoterapi untuk meringankan gejala dan penyakitnya, sedangkan 
linguis berperan dalam melakukan pengenalan pada penyimpangan 
berbicara dan berbahasa dan memulihkannya melalui terapi wicara. 
Dengan adanya kerjasama yang baik di antara keduanya, diharapkan 
dapat dipercepat proses pemulihan kesehatan pasien (1990b:6). 

 

Namun pada kenyataannya, belum semua linguis tertarik melakukan 

penelitian interdisipliner dengan bidang kedokteran, terutama bidang neurologi. 

Bidang ilmu yang melibatkan neurologi dan linguistik dikenal dengan 

neurolinguistik. Bidang ini masih jarang diperhatikan oleh para linguis, terutama 

di Indonesia. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan kemampuan berbicara pasien pasca-stroke 

dari sudut pandang neurolinguistik. Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengemukakan permasalahan tentang itu di dalam 

skripsi yang berjudul “Penguasaan Kemampuan Tutur Pasien Pasca-Stroke 

Setelah Mengikuti Kelas Terapi Wicara di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Dokter Moewardi Surakarta”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian mutlak adanya. Pembatasan 

ini dapat dipakai untuk menghindari keluarnya penelitian dari sasaran yang telah 

dibidiknya. Selain itu, pembatasan masalah juga diperlukan agar penelitian 

mampu memecahkan permasalahan secara mendalam, terpusat dan mampu 

mencapai tujuannya. Penulis membatasi permasalahan pada bagaimanakah 

penguasaan kemampuan tutur (dalam hal ini lebih ditekankan pada pelafalan kosa 

kata dasar dalam bahasa Indonesia) dan penguasaan kemampuan berkomunikasi 

pada pasien pasca-stroke yang tidak mengalami kelumpuhan organ wicara di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Moewardi Surakarta.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah digunakan agar penelitian lebih terarah dan berhasil. 

Masalah yang akan diteliti perlu diidentifikasi secara rinci dan dirumuskan dalam 

pernyataaan-pernyataan operasional (Edi Soebroto, 1992:88). 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penguasaan kemampuan melafalkan kosa kata dalam bahasa 

Indonesia pada pasien pasca-stroke? 

2. Bagaimanakah penguasaan kemampuan berkomunikasi pasien pasca-stroke 

dalam upaya berinteraksi dengan mitra tuturnya? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian harus jelas, mengingat penelitian mempunyai 

sasaran dan arah yang tepat. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan penguasaan kemampuan melafalkan kosa kata dalam bahasa 

Indonesia pada pasien pasca-stroke.  

2. Mendeskripsikan penguasaan kemampuan berkomunikasi pasien pasca-stroke 

dalam upaya berinteraksi dengan mitra tuturnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang bersifat keilmuan dan 

manfaat yang biasanya berkaitan dengan segi-segi kepraktisan. Hal ini 

dimaksudkan agar penelitian dapat memberi pemecahan yang bersifat praktis dan 

memberikan sumbangan ke arah pengembangan ilmu (Edi Soebroto, 1992:9).  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu neurolinguistik 

sebagai salah satu cabang dari ilmu linguistik terapan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah sumbangan informasi dalam 

perkembangan bahasa, khususnya pelafalan kosa kata dalam bahasa Indonesia dan 

cara berkomunikasi yang digunakan oleh pasien pasca-stroke. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diperlukan agar penulisan dapat dilakukan secara 

runtut, sistematis, dan menghindari penyimpangan dari masalah yang telah 

ditentukan sebelumnya. Langkah penulis mengikuti sistematika sebagai berikut : 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan bab awal skripsi 

yang berisi gambaran singkat tentang skripsi yang penulis susun. Pendahuluan ini 

mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang teori-

teori yang penulis pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam 

rumusan masalah. Bab ini terdiri dari deskripsi singkat tentang otak, stroke, 

gangguan berbicara-berbahasa, tindak tutur dan bentuknya yang terdiri atas tindak 

tutur dan bentuk-bentuk tindak tutur, penyakit bertutur, gangguan fungsi luhur, 

disartria, dan afasia. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan 

tentang metode yang penulis pakai untuk menganalisis permasalahan yang ada. 

Bab ini terdiri atas metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, 

pengumpulan data, klasifikasi data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

dan teknik penarikan simpulan.  

Bab keempat merupakan inti dari penelitian. Bab ini lebih menekankan 

pada analisis data yang berisi serangkaian proses pengolahan data yang 

menjabarkan data-data yang terkumpul dan mengelompokkannya sesuai dengan 
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kepentingannya serta menganalisisnya untuk mendapatkan pemecahan yang tepat 

dari permasalahan yang muncul sebelumnya. 

Bab kelima adalah penutup. Bab ini  merupakan bab akhir dalam skripsi. 

Dalam bab ini penulis menambahkan tentang hambatan-hambatan yang penulis 

hadapi selama pengumpulan data. Secara rinci bab ini terdiri dari simpulan, saran, 

dan hambatan. 
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