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 BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan sejumlah hal mendasar terkait dengan 

disertasi ini, seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang 

penelitian akan dipaparkan konteks penelitian yang dilakukan dengan membahas 

isu-isu perkembangan penelitian linguistik klinis. Selain itu, akan disinggung pula 

teori-teori terkait dan temuan dari penelitian sebelumnya mengenai linguistik klinis. 

Pada bagian rumusan masalah penelitian, akan dibahas permasalahan yang akan 

diteliti secara detail dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pada bagian tujuan 

penelitian, akan dirumuskan perumusan masalah dalam bentuk pernyataan. Pada 

bagian manfaat penelitian akan dideskripsikan kontribusi-kontribusi baik dari segi 

teori maupun dari segi kebijakan serta penelitian  selanjutnya. Bagian akhir dari bab 

ini adalah sistematika penulisan, yang menggambarkan kandungan dari setiap bab 

dan urutan penulisan. 

1.1 Latar Belakang  

Hakikat komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator terhadap 

komunikan. Effendy (1993, hlm. 28) mengungkapkan bahwa proses tersebut 

disampaikan kepada orang lain dalam bentuk pikiran atau perasaan dengan 

menggunakan bahasa yang dinamakan pesan. Namun penyampaian pesan ini sering 

terhalangi hambatan-hambatan. Gamble (dikutip dari Nurudin, 2007, hlm. 35-36) 

mengungkapkan bahwa hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang 

menghalangi kemampuan dalam menyampaikan atau menerima suatu pesan. 

Hambatan komunikasi berbentuk statis dan dinamis. Hambatan komunikasi yang 

bersifat statis adalah bentuk hambatan komunikasi yang selalu ada dan tidak bisa 
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ditolak, contohnya gangguan cuaca seperti hujan, angin dan hambatan dari 

lingkungan fisik lainnya. Sedangkan hambatan komunikasi yang bersifat dinamis 

adalah hambatan atau gangguan yang sifatnya dapat diatasi meskipun selalu 

berubah-ubah, contohnya gangguan pesawat telepon, gangguan psikologis (minder, 

kecemasan, ketakutan), gangguan fisik dan gangguan berbahasa. 

Gangguan berbahasa yang menyebabkan terhambatnya proses komunikasi 

dapat terjadi karena seseorang mengalami cedera pada bagian otak yang terkait 

dengan kemampuan berbicara, diantaranya stroke, tumor otak, infeksi meningitis, 

trauma brain injury (TBI), demensia, alzheimer dan serebral palsi. Mayeux & 

Kandel (1985) mengemukakan bahwa gangguan berbahasa yang disebabkan oleh 

luka pada bagian tertentu pada otak disebut afasia. Gangguan yang dialami berupa 

kerusakan pada produksi dan pemahaman bahasa lisan. Kerusakan pada otak 

mengakibatkan gangguan kemampuan kognitif dan intelektual pada tingkatan 

tertentu. Penderita afasia wernicke mengalami kesulitan dalam memahami bahasa 

tulis dan lisan. Sementara itu, penderita afasia broca mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan pikiran mereka secara tertulis dan lisan. Gangguan keterampilan 

berbahasa reseptif dan produktif  ini juga selaras dengan pernyataan Craig (1991, 

hlm. 166) bahwa: 

 Anak-anak yang mengalami gangguan berbahasa memperlihatkan 

kemampuan ekspresif atau reseptif yang rendah. Kemampuan ekspresif 

ditandai dengan ketidakadaan tanda klinis pada gangguan otak, kehilangan 

pendengaran, permasalahan emosi atau gangguan sensor motorik, dan 

kemampuan intelektual umum berada di bawah rata-rata.  

Gangguan berbahasa produktif terjadi pada anak penderita serebral palsi. 

Mereka mengalami kesulitan dalam mengungkapkan tuturan, misalnya dalam kasus 

ini partisipan kesulitan mengucapkan kata “tiga”. Ia mengucapkannya dengan 

“tida”. Selain itu terdapat juga gangguan ekspresi dan produksi suara. Guerrier, 

Kolski, & Poirier (2013) mengungkapkan bahwa penderita serebral palsi athetoid 

mengalami gangguan dalam mengucapkan kata-kata. Yorkston, dkk. (dikutip dari 

Serlin, 2012) mengungkapkan bahwa anak-anak penderita serebral palsi dengan 

segala macam jenisnya mengalami keterlambatan dalam berbahasa. Anak serebral 

palsi umumnya menggunakan huruf vokal, karena huruf vokal lebih mudah 

diartikulasikan. Anak-anak serebral palsi memproduksi vokal dengan waktu yang 

lebih panjang untuk mengurangi ketegangan otot (Rossetti, 2001). 
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Gangguan berbahasa juga dialami oleh anak autis, pada penelitian Wing 

dkk. (1976) ditegaskan bahwa anak-anak autis mengalami gangguan dalam 

berkomunikasi. Mereka tidak dapat mengungkapkan secara verbal (misalnya, lebih 

memilih untuk menarik tangan orang dewasa dan meletakkannya di lemari agar 

dapat mengambilkan makanan) dan ketidakmampuan mengukur pikiran dan emosi.  

  Bartak, Rutter, & Cox (1975) mengungkapkan bahwa 58 % anak autis 

tidak dapat mengucapkan kata-kata hingga berumur 24 bulan dan frase ketika 

berumur 30 bulan. Sementara anak normal mengucapkan kata-kata pada usia 12 

bulan dan frase pada usia 18 bulan. Sheinkopf, dkk. (dikutip dari Cummings & Carr, 

2009, hlm. 110) menemukan bahwa anak-anak autis tidak mengalami kesulitan 

dalam mengekspresikan suku kata, namun mereka memperlihatkan kelemahan 

dalam memproduksi kualitas vokal yaitu fonem yang tidak lazim.  

Bayles (1984) mengungkapkan bahwa gangguan keterampilan produktif 

juga terjadi pada penderita alzheimer yang merupakan bentuk penyakit demensia.  

Gangguan tersebut disebabkan adanya kerusakan bahasa pada tataran sintaksis, 

fonologi, semantik dan pragmatik.  

Bayles (1984) juga mengungkapkan bahwa terdapat tahapan kerusakan 

pragmatik pada pasien skizofrenia. Pada tahap awal, pasien mengalami kesulitan 

dalam memahami ujaran-ujaran non harfiah, sarkasme dan humor. Pada tahap 

menengah, pasien mengalami penurunan kepekaan terhadap maksim-maksim 

percakapan, mereka tahu kapan harus berbicara namun tidak bisa mencegah 

kesalahan-kesalahan mereka ketika berbicara dan tidak dapat memahami wacana 

non harfiah. Pada tahap akhir, penderita skizofrenia mengalami kebisuan, ekolalia 

(kelatahan), palilalia (pengulangan kata-kata atau frase-frase yang tak terkendali) 

dan sering mengungkapkan jargon-jargon dan ujaran-ujaran yang tidak dapat 

dimengerti. 

Penderita skizofrenia mengalami gangguan berbahasa produktif,  seperti 

diungkapkan pada penelitian Chaika (1990) bahwa gangguan morfemik, berupa 

hilangnya akhiran –ed. Pada kalimat I am being helped with the food, penderita 

skizofrenia mengatakan I am being help with the food. Gangguan sintaksis terjadi 

pada tataran frase dan klausa yang tidak lengkap. Pada penggunaan frase preposisi 

dan frase kata kerja misalnya, penderita skizofrenia melupakan objek dari preposisi 
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for (he was blamed for and I didn’t think that was fair).  Dan secara rutin sering 

menghilangkan objek langsung setelah kata kerja have  (No, only if you have, do 

you have?) menurut Ribeiro (dalam Cumming & Carr, 2009, hlm. 110). 

Penyebab lain gangguan berbahasa ialah stroke. Stroke adalah gangguan 

neurologis mendadak, yang diakibatkan oleh terbatasnya atau terhentinya aliran 

darah yang akan melalui sistem suplai arteri otak. Stroke disebut juga penyakit 

serebrovaskular.  

Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya, maka stroke dapat 

diklasifikasikan sebagai stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik 

adalah stroke yang terjadi akibat terhambat atau terhentinya suplai darah ke otak. 

Jenis stroke iskemik ini berdasarkan patologi dan penyebabnya terbagi menjadi 

transient ischemic attack (TIA), trombosis serebri, dan emboli serebri. Stroke 

hemoragik adalah stroke yang terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak, 

yang terdiri dari perdarahan intraserebral dan subaraknoid. Kasus stroke didominasi 

oleh kasus stroke iskemik (70-80%), sedangkan kasus stroke hemoragik tidak 

terlalu sering. Stroke iskemik menyebabkan terjadinya kerusakan pada otak kiri 

atau hemisfer kiri otak yang mengakibatkan gangguan berbahasa yang disebut 

afasia (disphasia) (Misbach, 2011).  

The National Aphasia Association di Amerika (dikutip dari Cummings, 

2010, hlm 180) menggunakan sistem klasifikasi afasia menjadi fluent dan non 

fluent. Pada fluent aphasia, disebut juga wernicke/posterior/sensory/receptive 

aphasia, pemahaman bahasa sangat buruk, tetapi lancar berbahasa. Fluent aphasia 

menghasilkan tuturan yang panjang, kacau, tuturan artikulasi baik dengan langgam 

suara dan ciri supragemental seperti pada ujaran yang normal (ciri-ciri ini sering 

memberikan kesan kepada pendengar bahwa fluent aphasia memiliki kemampuan 

bahasa yang baik). Pada Non fluent aphasia, disebut juga 

broca/anterior/motor/expressive aphasia, produksi kata-kata mengalami masalah 

meskipun terdapat pemahaman yang relatif utuh. Non fluent aphasia berusaha keras 

untuk mengungkapkan tuturan-tuturan dan tidak seperti fluent aphasia. Mereka 

secara sadar merasa sulit dan frustrasi serta mengalami kesulitan dalam 

mengekspresikan tuturan. Artikulasi dan ciri bentuk ujaran suprasegmental sangat 

terganggu, unit intonasi sangat pendek dan berpengaruh terhadap kemampuan 
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gramatikal, mengalami kemampuan struktur kalimat dan tidak lengkap. Penderita 

non fluent aphasia disebut juga agrammatic speech karena kualitas bicara mereka 

seperti telegramatik. Misalnya penderita akan mengatakan “I will take the dog for 

a walk” maka ia akan mengatakan  “walk dog”. Terjadinya gangguan leksikal-

semantik, yaitu penderita salah dalam memilih kosakata, contohnya menggunakan 

kata front ketika akan meyebutkan back. Hal ini disebut parafasia semantik 

sedangkan parafasia fonemik terjadi ketika menyebutkan snowman menjadi 

stowcan. 

Penelitian Prutting dan Kirchner (1987) menemukan bahwa hanya 18% dari 

penderita afasia yang mengalami gangguan pragmatik. Mereka meneliti kelompok 

anak-anak dan dewasa yang mengalami gangguan bahasa berupa gangguan 

artikulasi, kelompok ini mengalami luka hemisfer kanan. Hasil dari defisit 

pragmatik pada penderita afasia sama dengan hasil anak-anak yang mengalami 

gangguan berbahasa. Gangguan pragmatik terjadi pada kelancaran, waktu jeda 

dalam giliran tutur (turn-taking) dan variasi tindak tutur yang dihasilkan (terjadi 

pada penderita non fluent aphasia). Penderita fluent aphasia mengalami 

permasalahan dalam kekhususan dan keakuratan ekspresi, ketepatan pesan 

(misalnya sering mengungkapkan istilah-istilah yang aneh). Berbagai patologi dan 

trauma pada penderita kerusakan otak sebelah kiri atau LHD (left hemisphere 

damage) juga dapat terjadi pada penderita yang mengalami kerusakan otak bagian 

kanan RHD (right hemisphere damage). Terdapat perbedaan gangguan bahasa 

antara LHD dan RHD, LHD mengakibatkan kerusakan struktur bahasa, sementara 

RHD mengakibatkan kerusakan pragmatik, seperti tidak memahami makna non 

harfiah, metafora, idiom dan humor.  

Berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari penelitian-penelitian 

terhadap pasien-pasien cedera otak yang mengalami gangguan kemampuan 

berbahasa maka penelitian ini akan meneliti gangguan-gangguan kemampuan 

berbahasa pada penderita stroke iskemik.  

Urgensi penelitian dengan partisipan penderita stroke iskemik didukung 

keterangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) yang 

mengungkapkan bahwa penyakit stroke iskemik adalah penyakit tidak menular 

yang merupakan penyebab kematian nomor dua di dunia setelah penyakit jantung, 
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yang menyebabkan gangguan kemampuan berbahasa. American Heart Association 

(2015) menyatakan bahwa satu dari enam orang di dunia mengalami stroke, setiap 

dua detik terdapat satu orang yang mengalami stroke dan 80% mengalami stroke 

iskemik. Penderita stroke iskemik mengalami gangguan kemampuan berbahasa 

yang harus ditindaklanjuti oleh terapi wicara. Tetapi jumlah ahli terapi wicara yang 

ada di rumah sakit masih kurang secara kualitas dan kuantitas. Selain itu tidak ada 

dukungan dan penanganan positif dari keluarga terhadap pasien gangguan 

kemampuan berbahasa penderita stroke iskemik. 

Dalam kajian tentang stroke iskemik perlu dilakukan penelusuran untuk 

melihat sejauh mana penelitian tentang stroke iskemik telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Said dan Machmoed (2013) terhadap 30 

kasus stroke iskemik pada penderita afasia tidak lancar mengungkapkan tentang 

kemampuan penderita dalam membedakan kata-kata yang mirip. Empat ranah 

kemiripan yang dianalisis dalam penelitian tersebut adalah kemiripan fonologis, 

morfologis, grafis dan semantis. Sasaran penelitian yang ingin dicapai adalah 

seberapa besar tingkat perkembangan kemampuan para penderita afasia dalam 

membedakan kata-kata mirip berdasarkan ranah tersebut. Ternyata komponen yang 

paling tinggi perkembangan kemampuannya adalah kemiripan fonologis, 

sedangkan untuk kemiripan grafis, morfologis dan semantis cenderung mengalami 

peningkatan kemampuan yang sama. Penelitian ini hanya membahas secara aspek 

linguistik saja tanpa menjelaskan letak lesi pada otak penderita stroke iskemik. 

Selain itu penelitian ini juga hanya menganalisis penderita afasia tidak lancar broca 

saja, sedangkan menurut Boston (Goodglass, Kaplan, 1972, 1983) dalam 

(Dharmaperwira-Prins, 2000, hlm. 38) mengklasifikasikan afasia tidak lancar 

menjadi afasia global, broca, afasia transkortikal motorik, dan afasia transkortikal 

campuran. Sementara dari 30 kasus penderita stroke iskemik afasia tidak lancar 

yang diteliti tidak dibahas perbandingan dengan afasia tidak lancar lainnya.   

Sastra (2006) melakukan penelitian terhadap penutur bahasa Minangkabau 

atau etnis Minang, dan mengungkapkan bahwa stroke adalah salah satu gangguan 

ekspresi verbal yang banyak ditemui. Pecah atau tersumbatnya aliran darah  di otak 

(terdapat pendarahan terjadi di lobus frontal sampai ke temporal-parietal hemisfer 
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kiri otak) merupakan penyebab stroke. Gangguan berbahasa (language disorder) 

akan terjadi jika fungsi bahasa di otak terganggu. Secara neurolinguistik, gangguan 

berbahasa bisa dikaji dengan memperhatikan cacat bahasa atau kesilapan bahasa 

yang diakibatkan oleh kerusakan sistem saraf. Terdapat berbagai kesilapan verbal 

yang disebabkan oleh pendarahan, yaitu verbal pengguguran (48%), penggantian 

(32%), pemendekan (12%), tidak berurutan (10%) dan penambahan (8%). 

Penelitian ini hanya membahas aspek fonologi dan leksikal, sedangkan kemampuan 

berbahasa penderita stroke tidak dijelaskan secara terperinci. Demikian juga dengan 

pola-pola gangguan kemampuan berbahasa tidak dibahas pada penelitian ini. 

Dalam penelitian tentang gangguan bahasa dan bicara, Handoko (2014) 

menyatakan bahwa secara umum, gangguan artikulasi, gangguan kefasihan dan 

gangguan suara merupakan gangguan berbicara. Gangguan artikulasi disebabkan 

oleh faktor rusaknya organ wicara dan faktor neurologis. Adanya lesi pada bagian 

otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan, eksekusi dan pengendalian 

gerakan otot yang dibutuhkan untuk berbicara mengakibatkan terjadinya gangguan 

motorik yang disebut disartria. Seseorang yang mengalami penyakit degeneratif 

seperti parkinson, dan  mengalami stroke serta tumor biasanya mengalami disartria. 

Suara serak dan parau bahkan tidak dapat berbicara sama sekali merupakan kondisi 

yang biasanya dialami penderita disartria. Berbicara pelan, berbicara melalui 

hidung dan seperti bergumam, tidak jelas dan sulit dimengerti merupakan indikasi 

lain orang mengalami disartria. Gejala-gejala ini tergantung pada kadar dan lokasi 

kerusakan sistem saraf. 

Gangguan saraf lain yang dapat menimbulkan gangguan bicara 

adalah apraksia,  yaitu gangguan yang disebabkan oleh kerusakan bagian otak yang 

berhubungan dengan proses bicara yang mengakibatkan ketidakmampuan 

menerjemahkan bentuk gramatikal ke dalam susunan fonetik yang benar. Penderita 

biasanya mengalami kesulitan dalam susunan fonetis, irama dan waktu, atau 

berbicara sesuatu yang berbeda dari yang dimaksudkannya.  

Apraksia pada anak-anak, ditandai dengan keterlambatan bicara. Anak-

anak yang mengalami gangguan ini tidak melewati tahap berceloteh. Seiring 

bertambahnya usia, pada saat dewasa mereka mengalami kesulitan dalam 

mengucapkan frase atau kalimat yang panjang. Anak mengalami masalah dengan 
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kemampuan otaknya dalam pengolahan dan penyampaian sinyal yang dibutuhkan 

untuk berbicara. Apraksia  pada orang dewasa (Acquired Apraxia) agak berbeda 

dengan  apraksia  pada anak-anak karena orang dewasa telah memiliki bahasa. 

Gangguan pada orang dewasa biasanya ditandai dengan ketidakmampuannya 

dalam menyusun kata atau suku kata dengan benar. Mereka biasanya sadar akan 

kesalahannya dan berusaha mengulangi tuturannya dengan benar. Apraksia pada 

orang dewasa dapat disebabkan oleh stroke, tumor, atau penyakit lain yang dapat 

mempengaruhi otak. Penelitian ini hanya membahas tentang gangguan berbicara, 

tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai aspek kemampuan berbahasa. 

Penyebab gangguan berbicara yang dibahas terlalu umum dari dewasa dan anak-

anak, tanpa menyebutkan penyebab dan penyakit apa yang mengakibatkan 

gangguan berbicara. 

Hartini (2010) melakukan penelitian terhadap informan yang telah 

mengalami afasia broca. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang bunyi yang dipanggil dari leksikon mental informan, kekeliruan sintaksis 

dan leksikal-semantik informan dalam memproduksi bahasa serta memberikan 

gambaran usaha yang dilakukan informan dalam mengungkapkan gagasan yang 

hilang dari memorinya. Stroke hemoragik di belahan otak kiri yang dialami 

informan menyebabkan informan mengalami afasia. Stroke ini selain 

mengakibatkan afasia broca juga menyebabkan melemahnya fungsi kaki sebelah 

kanan. Afasia broca yang diderita informan ini ditandai oleh terganggu atau 

hilangnya kemampuan bicara dan menulis untuk menyatakan pikiran-pikiran yang 

dapat dimengerti. Dari pengamatan terhadap informan didapat bahwa stroke yang 

dialami informan mengakibatkan terganggunya hemisfer kiri di daerah lobus 

temporalis yaitu di area broca. 

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa jika dalam keadaan lelah, 

tergesa-gesa, emosional dan konsentrasi terpecah, informan ternyata banyak 

melakukan kekeliruan berbahasa. Dalam kondisi ini informan banyak menyusun 

kata dengan keliru, misalnya soto menjadi toyo. Hal ini dikarenakan informan 

meretrif (menemukan atau memanggil kembali informasi yang relevan secara 

otomatis) gagasan dari leksikon mentalnya dengan cara asembling. Selain itu terjadi 

juga kekeliruan sintaksis berupa kesalahan urutan kata dan pelesapan salah satu 
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unsur kalimat, seperti “itu ucing ku lauk,”. Pada kekeliruan semantik atau leksikal, 

ternyata informan mengalami kesulitan dalam meretrif kata yang mempunyai 

kesamaan makna, seperti antara kata pulang dengan bangun. Informan terhambat 

dalam memproses bahasa sehingga proses semantik, sintaksis, fonologi dan 

pragmatiknya terganggu. Gangguan kelancaran berbahasa tersebut disiasati oleh 

informan dengan memparafasia, mengasosiasi makna dalam melakukan konteks 

komunikasi dengan mitra tuturnya, misalnya sekolah diparafasia dengan kuliah atau 

keripik singkong diasosiasikan dengan sampeu garing. Penelitian ini membahas 

penyebab gangguan-gangguan linguistik yang disebabkan oleh stroke hemarogik. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tentang gangguan 

kemampuan berbahasa pada penderita stroke iskemik yang memiliki prevalensi 

80% dari keseluruhan kasus stroke.  

Mengacu pada paparan-paparan di atas, yang menjelaskan tentang 

penelitian-penelitian mengenai gangguan pada kemampuan berbahasa yang 

diakibatkan adanya kerusakan pada otak. Seperti pada anak-anak penderita serebal 

palsi dan autis yang mengalami gangguan kemampuan produktif. Demikian pula 

pada penderita skizoprenia dan alzheimer yang mengalami gangguan pada 

kemampuan berbahasa pada tataran sintaksis, fonologi, semantik dan pragmatik. 

Penelitian tentang gangguan kemampuan berbahasa pada penderita stroke yang 

telah dilakukan, antara lain: penelitian pada penderita stroke iskemik yang 

bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan dalam membedakan kata-kata yang 

mirip secara fonologis, morfologis, grafis dan semantis, penelitian tentang 

kemampuan berbahasa pada penderita gangguan pada lesi otak yang 

mengakibatkan disatria, dan penelitian tentang gangguan kemampuan berbahasa 

pada penderita stroke hemoragik yang mengalami afasia broca.  

Penelitian ini berupaya untuk melengkapi penelitian terdahulu terkait 

dengan penelitian kemampuan berbahasa pada penderita stroke iskemik dan 

menambahkan pengaruh letak lesi pada otak terhadap kemampuan berbahasa yang 

belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pemerolehan data bahasa pada 

partisipan di penelitian sebelumnya menggunakan BDAE (Boston Diagnostic 

Aphasia Examination) dan WAB (Western Aphasia Battery), sementara pada 

penelitian ini menggunakan tes TADIR (Tes Afasia, Diagnosis, Informasi dan 
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Rehabilitasi). Sekait dengan itu, sangat penting juga dikaji tentang pola-pola 

gangguan kemampuan berbahasa serta perbandingan pola-pola gangguan 

kemampuan berbahasa pada penderita stroke iskemik. 

Masih terbatasnya perhatian para linguis terhadap linguistik klinis 

khususnya gangguan berbahasa pada penderita stroke (khususnya di Indonesia) 

menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini.  

1.2 Rumusan Masalah  

Penelitian ini difokuskan pada satu masalah penelitian saja, yaitu meneliti 

tentang penderita stroke iskemik yang dikaji secara lingustik. Oleh karena itu, 

penelitian ini diberi judul, Kasus Kemampuan Berbahasa Pasien Stroke Iskemik: 

Kajian Linguistik Klinis. Adapun perumusan masalahnya adalah. 

a. Apa pengaruh letak lesi pada otak yang dialami oleh penderita stroke iskemik 

terhadap kemampuan berbahasa? 

b. Pola-pola gangguan berbahasa apa yang dialami oleh penderita stroke iskemik?  

c. Apa yang dapat disimpulkan dari perbandingan pola-pola gangguan berbahasa 

yang dialami oleh penderita stroke iskemik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah. 

a. Mendeskripsikan pengaruh letak lesi pada otak yang dialami oleh penderita 

stroke iskemik terhadap kemampuan berbahasa  

b. Mendeskripsikan pola-pola gangguan berbahasa yang dialami oleh penderita 

stroke iskemik.  

c. Menyimpulkan perbandingan pola-pola gangguan berbahasa yang dialami oleh 

penderita stroke iskemik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah manfaat dan kontribusi yang diharapkan dapat dicapai 

dari penelitian ini. 

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu linguistik dan khususnya 

linguistik klinis. 
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2. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat umumnya, mengenai gangguan 

bahasa pada penderita stroke iskemik. 

3. Membantu para terapi wicara dalam menangani pasien pasien stroke iskemik. 

4. Memberikan informasi bagi para ahli medis, dalam menangani pasien stroke 

iskemik yang mengalami gangguan berbahasa. 

5. Menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya khususnya pada penelitian 

linguistik klinis.  

6. Menambah wawasan dan pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari selama 

masa perkuliahan khususnya mata kuliah lingusitik klinis. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut ini akan dipaparkan sistematika penulisan sebagai gambaran singkat 

dari pembahasan dan penyusunan disertasi. 

Bab I: Bab ini memaparkan tentang pendahuluan yang berisi latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II:  Bab ini memaparkan tentang kerangka teori yang berisi teori 

tentang linguistik klinis, kemampuan berbahasa, stroke, otak dan 

gangguan berbahasa dan gangguan-gangguan berbahasa (afasia, 

parafasia dan neologisme). 

Bab III:  Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang berisi desain 

penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, 

teknik analisis data dan isu etik. 

Bab IV:  Bab ini akan menganalisis tentang temuan dan pemaparan dari Bab 

ini akan menganalisis tentang temuan dan pemaparan dari 

pengaruh letak lesi pada otak yang dialami oleh penderita stroke 

iskemik terhadap kemampuan berbahasa, pola-pola gangguan 

berbahasa yang dialami oleh penderita stroke iskemik dan 

perbandingan pola-pola gangguan berbahasa yang dialami oleh 

penderita stroke iskemik. 

Bab V:  Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang simpulan, 

implikasi dan rekomendasi. 


