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ABSTRAK 

 ROSTINA. 2017. Analisis Penggunaan Kosa Kata Pada Kalimat Anak Usia 

4-5 Tahun di Desa Lembah Rewak Kecamtan Jemaja Kabupaten Anambas. Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

Kata kunci: Kosa Kata Pada Kalimat 

Penelitian ini tentang kosa kata pada kalimat, Hal ini dilatarbelakangi  untuk 

menganalisis   bahasa bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis anak usia 4-5 tahun. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrifsi kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan cara Obsevasi,Rekaman dan 

analisis data. Dalam rekaman bebas ini pewawancara dapat melakukan dengan cara: 

1. Melakukan pengamatan terhadap anak yang dijadikan subjek dalam penelitian 

dengan cara mendata anak desa lembah rewak yang berusia 4 hingga 5 tahun. 2. Hail 

rekaman ditulis kembali, agar mempermudah peneliti dalam mengklafikasikan makna 

dan jenis bahasa melayu. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: 1. Mengelompokkan aspek-aspek 

yang di amati meliputi pelaksanaan yang di rencanakan, kemampuan anak usia 4-5 

tahun dalam menggunakan kosa kata pada kalimat dengan baik dan sempurna. 2. 

Data di perolek di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia. 3. Mengadakan refleksi 

terhadap hasil yang diperoleh pada setiap anak yang usianya 4-5 tahun.  

Hasil penelitian ini menunjukan bentuk, kosa kata pada kalimat anak yang ada di desa 

lembah rewak kecamatan jemaja kabupaten anambas   sudah hamper sempurna 

dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

       ROSTINA. 2017. Analysis of Vocabulary Usage in Sentences of Ages 

Aged 4-5 Years in Rewak Valley Village Kecamtan Jemaja Anambas 

Regency. Department of Language Education and Literature Indonesia. 

Faculty of Teacher Training and Education. Raja Ali Haji Maritime 

University. 

 

Keywords: Vocabulary in Sentence 

 

This research is about vocabulary in sentence, It is motivated to analyze the 

language of phonology, morphology, and syntax of children aged 4-5 years. 

The method used in this research is qualitative descriptions. Data collection 

techniques in use is by way of Obsevation, Recording and data analysis. In 

this free recording the interviewer can do it by: 1. Observe the children who 

were subjected to the research by collecting the children of the valley village 

of the rewak aged 4 to 5 years. 2. Hail recording is written back, in order to 

facilitate researchers in mengklafikasikan meaning and type of Malay 

language. 

 

Data analysis techniques in this study are: 1. Categorize the aspects observed 

include the implementation of the planned, the ability of children aged 4-5 

years in using vocabulary in the sentence with a good and perfect. 2. Data in 

perolek translated into Indonesian language. 3. Conduct a reflection on the 

results obtained in each child whose age is 4-5 years. 

 

The results of this study show the form, the vocabulary of the children's 

sentence in the village valley rewak districts jemaja anambas district is almost 

perfect with good grammar rules and correct. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

Bahasa adalah sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia bersifat 

manasuka (arbitrer) dibatasi dengan kesepakatan (konvensional) mempunyai makna dan 

dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar pengguna bahasa (Heryanto, 2003:l) . 

Bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak 

menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi.Kaidah, aturan dan pola-pola 

yang dibentuk mencakup tata bunyi; tata bentuk dan tata kalimat.Agar komunikasi yang 

dilakukan berjalan lancar dengan baik, penerima dan pengirim bahasa harus menguasai 

bahasanya. 

1.2 Pembeberan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menemukan beberapa 

permasalahan sebagi berikut : 

Kajian tentang kosa kata pada kalimat anak usia  4-5 tahun di desa lembah 

rewak kecamatan jemaja kabupaten anambas, merupakan kajian yang sangat langka 

dan penting mengingat dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan ini sering terlihat, 

khususnya di lingkungan masyarakat. Perhatikan saja saat anak usia 4-5 tahun 

berkomunikasi sesama teman dan orang tuanya. Padahal anjuran untuk selalu 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi di lingkungan sekolah 

yang sudah lama di terapkan pemerintah. Namu, yang sering terjadi tidaklah 

demikian. 



 

 

Permasalahan lain yang juga sering terjadi di kalangan anak usia 4-5 tahun 

adalah tentang penggunaan kosa kata pada kalimat yang kurang tepat. Inilah beberapa 

permasalahan yang dapat di beberkan berkaitan dengan penggunaan kosa kata pada 

kalimat akhir anak usia 4-5 tahun. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pembeberan masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang menjadi 

fokus kajian pada Penngunaan kosa kata pada kalimat akhir anak usia 4- 5 tahun Di 

Desa Lembah Rewak, Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas. 

1.4  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Analisispenggunaan kosa kata pada kalimat di desa Lembah Rewak, Kecamatan 

Jemaja, Kabupaten Anambas. 

2. Bagaimanakah  penggunaan kosa kata pada kalimat akhir dalam berbicara di desa 

Lembah Rewak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas. 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis penngunaan kosa kata pada kalimatakhir  anak Usia 4-5 Tahun Di Desa 

Lembah Rewak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anamas. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian Penngunaan kosa kata pada kalimat akhir anak Usia 4-5 Tahun Di 

Desa Lembah Rewak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anamas. 



 

 

Diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1.6 .1  Manfaat Teoretik 

Manfaat teoretik ini adalah untuk memperkaya teori-teori berkaitan dengan 

ketepatan lafal dan struktur kalimat bahasa  Indonesia yang benar. 

1.6.2 Manfaat Praktik  

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam kegiatan 

penelitian yang berkaitan dengan kajian psikolinguistik. 

2. Bagi Mahasiswa, hal ini dapat dijadikan pengetahuan tentang perkembangan 

penngunaan kosa kata pada kalimat akhir anak Usia 4-5 Tahun Di Desa 

Lembah Rewak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anamas. 

1.7 Definisi Istilah 

1. Kosa kata adalahkata-kata yang tidak mudah berubah atau sedikit sekali 

kemungkinannya dipungut dari bahasa lain. 

2. Kalimat adalah satuan gagasan yang relatif berdiri sendiri, mempunyai ciri utama 

berupa intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa.  

3. Anak usia 4-5 Tahun adalah  anak yang masa usia pertumbuhannya dan 

perkembangan bahasa atau ketepatan berbicarannya masih pada masa 

praoperasional. 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Kerangka Teoretik 

2.1.1  Pengertian Kosa Kata 

Kosakata (bahasa Inggris: vocabulary) adalah himpunankata yang dimiliki 

oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. 

Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti 

oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh 

orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara 

umum dianggap merupakan gambaran dari intelejensia atau tingkat pendidikannya. 

Karenanya banyak ujian standar, seperti SAT, yang memberikan pertanyaan yang 

menguji kosakata. 

Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan bagian 

penting, baik dari proses pembelajaran suatu bahasa ataupun pengembangan 

kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah dikuasai. Muridsekolah sering 

diajarkan kata-kata baru sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu dan banyak pula 

orang dewasa yang menganggap pembentukan kosakata sebagai suatu kegiatan yang 

menarik dan edukatif. 

2.1.3Kosa Kata Menurut Para Ahli 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Intelejensia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ujian
https://id.wikipedia.org/wiki/SAT
https://id.wikipedia.org/wiki/Murid
https://id.wikipedia.org/wiki/Murid
https://id.wikipedia.org/wiki/Murid
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mata_pelajaran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orang_dewasa&action=edit&redlink=1


 

 

Kosakata merupakan salah satu aspek bahasa yang sangat penting 

keberadaannya. Dalam kamus besar bahasa indonesia (Dekdikbut, 1996: 527), 

Kosakata diartikan sebagai, “perbendaharaan kata”.Berikut ini pendapat beberapa ahli 

mengenai makna dari kosakata: 

Menurut Kridalaksana dalam Tarigan (1994:446): Kosakata adalah (1) 

komponen bahasa yang memuat secara informasi tentang makna dan pemakaian kata 

dalam bahasa; (2) kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis atau suatu 

bahasa; dan (3) daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang 

singkat dan praktis. 

2.3 Peneliti Yang Relevan 

   Adapun penelitian yang relevan sebagai rujukan penelitian tertera dengan 

judul skripsi sebagai berikut: 

1. Fitriana ( 2010 ), judul penelitian ,” Pengaruh kosa kata dengan  Bahasa Anak 

Usia 4-5 Tahun di Tk Negeri Pembinaan Lumajang. Tujuan Penelitian 

tersebut  adalah mendeskripsikan penggunaan bahasa anak 4-5 tahun di 

TK Negeri  Pembinaan Lumajang yang berupa wujud atau bentuk kalimat ( 

kalimatTanya,larangan,perintah, dan berita), bentukan kata dan jenis / kelas 

kata yang digunaka. 

2. Muhammad Ridwan ( 2013 ), judul penelitian,”Analisis kosa kata dan 

Struktur Kalimat Bahasa Idonesia Pada Pidato Siswa Kelas X Sekolah 

Menengah Kejurusan Maitreyawira Tanjungpinang.. Tujuan Penelitian 

tersebut adalah untuk menganalisis kemampuan lafal,diksi dan struktur 



 

 

kalimatbahasa Indonesia Siswa Kelas X SMK Maitreyawira Tanjungpinang 

Tahun Ajaran 2012/2013.  

3. Putri( 2011 ), judul penelitian,” Anaisis penerapan kosa kata   Pada Anak Usia 

Dini di Desa Beraban,Kecamatan Kendiri,Kabupaten Tabanan.Penelitian 

tersebut bertujuan untuk menganalisis pemerolehan Bahasa  Indonesia pada 

tataran fonologi,morfologi,sintaksis, dan semantic pada anak usia dini yang 

berusia 2- 5 tahun di Desa Beraban Kecamatan Kendiri,Tabanan. 

4. Novriza (2014), Judul penelitian,” Hubungan kosa kata  Dengan Keterampilan 

Berbicara Anak Usia 4-5 Tahun. Penelitian  tersebut bertujuan untuk 

mengetahui gambaran tentang hubungan  pemerolehan bahasa pertama 

dengan keterampilan berbicara anak usia 4-5  tahun. 

5. Lilis rahayu (2013),Judul penelitian,”Pengaruh kosa kata pada anak Usia 4-5 

Tahun di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Penelian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh kosa kata pada  anak 

 usia 4-5 yang masih duduk di TK Dharmawanita III di Desa 

Mlorah.Penelitian di atas dikatakan relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan dilihat dari fokus kajian yang sama, yaitu pemerolehan bahasa 

anak.Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian yang 

akan peneliti lakukan terletak pada analisis perbandingan kosakata dan lokasi 

penelitian . 

2.4 Kerangka Konseptual 



 

 

Dalam penelitian ini,kerangka konseptual diperlukan agar peneliti lebih 

terarah.Kerangka konseptual ini juga mempermudah peneliti dalam menguraikan 

permasalahan  tentang  Ketepatan lafal dan struktur kalimat Anak Usia 4- 5 Tahun Di 

Desa Lembah Rewak Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas. 
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Kosa Kata pada Kalimat akhir 

Ketepatan Lafal dan Struktur 

KalimatAnak Usia 4- 5 Tahun 

Di Desa Lembah Rewak Jemaja 

Kabupaten Anambas. 

Analisis Penggunaan kosa kata 

pada kalimat akhir anak Usia 4- 5 

Tahun Di Desa Lembah Rewak 

Kecamatan Jemaja Kabupaten 

Anambas. 



 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah AnalisisPenngunaan kosa kata pada kalimat 

akhir anak usia 4- 5 tahun Di Desa Lembah Rewak, Kecamatan Jemaja Kabupaten 

Anambas. Penelitian ini didasarkan pada anak usia 4-5 Tahun. 3.2 Tempat Dan 

Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

 Peneltian ini dilakukan di Desa Lembah Rewak  RT.01,RT 02,RT,03 dan RT 

04 Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas 

3.2.2  Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dari  November sampai  Desember 2017. Kegiatan 

penelitian ini meliputi observasi, pengumpulan data, dan analisis data.Penyelesaian 

laporan dilaksanakan setelah data-data yang dibutuhkan lengkap. 

3.3  Metode dan Teknik Penelitian 

3.3.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalan penelitian ini  adalah metode 

deskriptif, metode deskriptif diartikan sebagai pemecahan masalah yang diteliti 

dengan menggambarkan/melukiskan keadaan yang sebenarnya. Metode ini digunakan 

untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya Analisi Penngunaan kosa kata pada 



 

 

kalimat akhir anak usia 4- 5 tahun Di Desa Lembah Rewak, Kecamatan Jemaja 

Kabupaten Anambas.Dalam  penelitan ini, hal yang diamati adalah penguasaan  kosa 

kata dan  Kalimat. 

3.3.2 Teknik Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data.Teknik analisis data 

dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh, kemudian diuraikan kembali data-

data tersebut sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis yang hasil datanya diproleh dari 

wawancara,catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dapat dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  

3.3.3  Teknik Pengumpul Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif,teknik pustaka dan 

rekaman. Dalam observasi partisipatif peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang di amati atau yang di gunakan sebagai sumber data 

penelitian.Menurut Sutopo dan Arif (2010:98), teknik rekam yaitu pengumpulan data 

yang digunakan dengan cara rekam percakapan informan, terutama yang 

berhubungan masalah yang diteliti. Teknik rekam digunakan dengan pertimbangan 

bahwa dng diteliti berupa data lisan.Teknik ini dilakukan dengan berencana, 

sistematis maupun dengan serta merta. 

3.3.4  Teknik Analisis  Data 



 

 

 Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

menganalisis data. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam analisis data pada 

penulisan ini sebagai berikut: 

a. Mengelompokkan aspek-aspek yang diamati meliputi pelaksanaan yang 

direncanakan, kemampuan anak usia 4-5 Tahun dalam  menggunaka kosa kata 

pada Kalimat degan baik dan sempurna. 

b. Menetukan aspek yang dinilai dalam berbicara meliputi aspek kebahasaan dan 

non kebahasaan. 

c. Analisis penggunaan kosa kata pada kalimat dalam berbicara pada setiap anak 

usia 4-5 Tahun 

d. Mengadakan refleksi terhadap hasil yang diperoleh pada setiap anak yang usainya 

4-5 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL-HASIL PENELITIAN 

5.3.6 Deskripsi Data 

          Deskripsi data yang akan dibuat peneliti adalah menggambarkan berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan metodologi penelitian BAB 

III, maka peneliti akan memasuki data hasil  penelitian mengenai analisis penggunaan 

koa kata pada kalimat anak usia 4-5 tahun di desa Rewak RT.03RW.01 Kecamatan 

Jemaja, Kabupaten Anambas. 

TABEL 4.1 

PENGGUNAAN KOSA KATA  ANAK USIA 4-5 TAHUN 

No Nama Kalimat  Struktur kata Jenis kata 

1 Jeky Lagi duduk kakak 

Ibu  kakak  

Hidup lampu itu 

Duduk (S) 

Kakak (P) 

Ibu (P) 

Hidup (P) 

Lampu (S) 

Duduk (KK) 

Kakak (KS) 

Ibu (KS) 

Hidup (KS) 

Lampu (KB) 

2 Ramadhani Lagi liat ayam kakak 

Tak tau kakak 

Ayam itu mati 

Ayam (S) 

Kakak (P) 

Mati  (P) 

Ayam (KB) 

Kakak (KS) 

Mati  (KS) 

3 Mohammad Aji Lagi makan kakak 

Main sendiri kakak 

Boneka itu indah 

Makan (P) 

Sendiri (S) 

Kakak (P) 

Boneka (P) 

Indah (S) 

Makan (KK) 

Sendiri (KS) 

Kakak (KS) 

Boneka (KB) 

Indah (KS) 

 



 

 

BAB V 

 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Kosakata merupakan pembendaharaan kata yang terdapat dalam suatu 

bahasa.Kualitas keterampilan berbahasa seseorang sangat bergantung pada kuantitas 

serta kualitas kemampuan kosakata yang dimilikinya.Semakin kaya atau semakin 

bagus kemampuan penguasaan kosakatanya maka semakin terampil pula dalam 

berbahasanya. 

Kemudian menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990:860).  Kalimat 

adalah cara bagaimana sesuatu disusun atau dibangun; susunan, bangunan. Dengan 

kata lain, struktur kalimat adalah kata-kata di dalam kalimat berdasarkan kaidah-

kaidah tata bahasa Indonesia. Alwi (1998:312) menyatakan bahwa struktur kalimat 

bahasa Indonesia yang benar adalah mengikuti pola SPOK (Subyek, prediket, obyek 

dan keterangan atau SPPK (subyek, prediket, perlengkapan, dan keterangan). 

Berdasarkan teori dan data hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

Penngunaan kosa kata pada kalimat  anak usia 4- 5 tahun di Desa Lembah Rewak, 

Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas.Maka diuraikan sebagai berikut : 

1. Jeky  

Peneliti  : “ hai, jeki lagi apa ? 

Informan   : lagi duduk  kak, sambil nonton TV  

Peneliti  : lagi nonton apa ? 

Informan   : cerita upin-ipin 

Peneliti  : duduk sama siapa ? 

Informan  : mak kak  

Penelti   : kenapa gelap rumanhya  ? 



 

 

Informan    : iya, kak, mak  hidup kan lampu itu. 

 

Berdasarkan kalimat Informan sudah terdapat subjek dan prediket, Lampu 

sedangkan  hidup Pridiket (P).  Sedangkan pada kalimat jeki di atas terdapat 2 kata , 

yaitu Lampu dan Hidup, Kata lampu merupakan kata benda  (KB) sedangkan hidup  

adalah kata sifat (KS). Berdasarkan teori Alwi (1998:312) menyatakan bahwa 

struktur kalimat bahasa Indonesia yang benar adalah mengikuti pola SPOK (Subyek, 

prediket, obyek dan keterangan atau SPPK (subyek, prediket, perlengkapan, dan 

keterangan).kalimat yang diucapkan Informan sudah sempurna dengan kaidah tata 

bahasa yang baik dan benar. Alasannya: karna Informan sudah bisa menguasai kosa 

kata sehingga mampu mengucapkan kata-kata dengan baik dan benar 

 

2. Ramadhani  

Peneliti  : “ hai, rama lagi apa ? 

Informan   : lagi liat ayam kak  

Penelti   : ayamnya kenapa  ? 

Informan   : ayam mati kak. 

Peneliti  : kenapa mati ayamnya ? 

Informan  : tak tau kak 

Peneliti   : rama’ suka nonton upin ipin 

Informan  : suka kak 

 

Berdasarkan kalimat Informan sudah terdapat subjek dan prediket, Ayam 

subjek (S)  sedangkanmati Pridiket (P).  Sedangkan pada kalimat Ramadhani di atas 

terdapat 2 kata , yaitu Ayam dan Mati, Kata Ayam merupakan kata benda  (KB) 

sedangkan Mati  adalah kata sifat (KS). Berdasarka teori Alwi (1998:312) 

menyatakan bahwa struktur kalimat bahasa Indonesia yang benar adalah mengikuti 



 

 

pola SPOK (Subyek, prediket, obyek dan keterangan atau SPPK (subyek, prediket, 

perlengkapan, dan keterangan).kalimat yang diucapkan Informan  sudah sempurna 

dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar.alasannya: karena Informan sudah 

bisa menguasai kosa kata sehingga mampu mengucapkan kata-kata dengan baik dan 

benar 

VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Analisis 

peggunaan kosa kata pada kalimat anak usia 4-5 tahun di Desa Lembah 

Rewak,Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas.  Maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

 

a. Kosa Kata yang sering diunakan anak usia 4-5 tahun sering terjadi kesalan 

dalam pengucapannya 

b. Kalimat yang digunakan anak usia 4-5tahun juga sering tidak sesuai 

dengan struktur kalimat bahasa Indonesia yang baik dan tepat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadapanalisis 

penggunaan kosa kata pada kalimatanak usia 4-5 tahun di Desa Lembah Rewak, 



 

 

Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas. Maka untuk kedepannya harus dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Mengingat betapa pentingnya bahasa pertama bagi anak dalam rangka 

perkembangan bahasa pada tahap-tahap berikutnya, hendaknya 

orangtuaselalu menjalin komunikasi yang baik dengan anak, memberikan 

contoh bahasa yang baik kepada anak, memperhatikan perkembangan 

bahasa anak serta memberikan stimulasi terhadap perkembangan bahasa 

sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. 

2. Sebagai pengajar dalam rangka mengembangkan keterampilan berbahasa 

dan berbicara anak, orang tua hendaknya dapat dicontoh sebagai model 

serta dapat dijadikan teladan oleh anak. Dalam pembelajaran hendaknya 

guru berbicara jelas pada inti yang hendak disampaikan serta memasukkan 

ragam bahasa anak agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan anak akan 

lebih mudah menerima apa yang guru sampaikan. Selain itu, dalam rangka 

mengembangkan keterampilan berbicara anak, guru hendaknya 

menggunakan berbagai metode pembelajaran bahasa yang mudah, 

menyenangkan serta menantang bagi anak sehingga anak akan aktif 

berkomunikasi. 
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