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ABSTRACT 
This article discusses about speech aphasia disorders in someone who has had 

a stroke. Aphasia or dyspraxia itself is a form of speech disorder caused by 

physiological factors. Aphasia which can cause speech disorders is caused by motor 

abnormalities (muscle movements), which can inhibit a person's ability to move the 

tongue and lips properly to speak. The discussion below aims to describe the speech 

errors that arise from speech spoken by speech aphasia disorders in stroke patients. 

This journal is conducted by analyzing and describing it based on the analysis from 

the experts. The discusses results show that stroke sufferers have difficulty 

pronouncing vowels and consonants properly. 
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PENDAHULUAN 
Menurut Kuntarto (Kuntarto, 2017), ada hubungan antara bahasa dengan otak dalam 

memroses dan menghasilkan ujaran dan pemerolehan bahasa. Otak yang normal akan 

memproduksi bahasa secara normal. Sebaliknya otak yang tidak normal (sakit) akan 

menyebabkan adanya gangguan bahasa (alnguage disorder), baik dalam memproduksi 

maupun mempersepsi bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi kepada orang di 

sekitar kita. Membicarakan tentang bahasa memang sangat menarik dan masih saja ada 

rahasia yang belum terungkap di dalamnya. Kadang tak jarang juga kita sendiri secara tidak 

sadar telah berbahasa dalam kehidupan sehari-hari tanpa pernah ingat kapan kita bisa 

berbicara atau siapa yang mengajari kita. 

Kemampuan manusia untuk berbahasa tidak selalu sama pada setiap orang, ada yang 

normal dan ada yang tidak normal. Seseorang yang mampu berbahasa disebut normal 

menurut kaidah linguistik seperti tekanan, struktur bahasa, intonasi, dan sebagainya 

sedangkan seseorang yang tidak mampu berbahasa disebut tidak normal menurut konteks 

manusia normal sehingga komunikasi tidak memenuhi sasaran dan terhambat. Manusia 

yang tidak dapat berbahasa secara normal banyak ditemukan dalam masyarakat. 

Ketidakmampuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain faktor kejiwaan 

(psikis) dan faktor fisik (organ-organ artikulai dan otak). Bila seseorang mengalami 

gangguan psikis atau kelainan fisik (gangguan pada organ-organ artikulasi dan otak) maka 

dapat dipastikan tidak akan menghasilkan bahasa yang normal. 

Adapula gangguan pada otak yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam 

berbicara. Salah satunya yaitu afasia. Afasia ialah suatu penyakit yang diperoleh apabila 

seseorang telah memiliki suatu sistem linguistik. Sebab yang paling umum dari afasia 

adalah stroke yang disebabkan oleh tersumbat atau pecahnya pembuluh darah yang 

disebabkan oleh tersumbat atau pecahnya pembuluh darah dalam otak. Salah satu penderita 

stroke ialah tidak dapat berbicara dengan baik dan benar, berbicaranya terbata bata, dan 

lafal yang diucapkan tidak lengkap. 

Untuk dapat mengetahui pengertian dari bahasa, otak, afasia wicara, penyakit stroke. 

Serta untuk dapat mengetahui penyebab gangguan dalam berbicara, dan afasia wicara pada 

seseorang yang menderita penyakit stroke. Kemudian kita dapat mengetahui contoh 

kalimat yang dapat dan tidak dapat diucapkan oleh seorang penderita penyakit stroke. Kita 

juga dapat mengetahui faktor terjadinya atau timbulnya afasia wicara pada seseorang 
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penderita stroke, cara kerja otak, dan pembahasan lainnya. Pembahasaan dalam artikel ini 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan wawasan untuk penulis dan 

pembaca agar kita dapat membedakan dan mengetahui gangguan dalam berbahasa, bahasa 

dan otak manusia, afasia wicara pada penderita stroke yang akan dibahas didalam jurnal 

ini. 

PEMBAHASAN 
Otak merupakan organ yang menyimpan berjuta rahasia mengenai cara kerjanya 

dalam mengatur organ-organ lain yang ada dalam tubuh kita. Tak terkecuali peranannya 

dalam membuat kita berbahasa dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kemampuan otak 

luar biasa antara lain ditunjang oleh adanya proses-proses generik selama beribu-ribu tahun 

telah mengakibatkan perkembangan otak manusia yang dilengkapi dengan segala 

komponen, diperlukan bagi perkembangannya secara penuh sejak lahir, misalnya 

dianugaerahinya kecerdasan-kecerdasan dasar dan atribut-atribut fisik khusus agar manusia 

dapat bertahan hidup. 

Batasan dan jenis-jenis gangguan wicara atau kelainan dalam berbahasa yang ditulis 

oleh para ahli psikolinguistik walaupun agak beragam tetapi tetap mengarah pada 

permasalahan yang sama yaitu ketidaknormalan dalam berbahasa dan sebab-sebab yang 

sama yaitu faktor psikologis dan fisiologis. Gangguan wicara adalah gangguan pada 

seseorang untuk melakukan komunikasi secara normal. 

Orang sering mengacaukan antara kelainan wicara dan kelainan bahasa, pada hal dua 

istilah ini sesungguhnya memiliki makna yang berbeda. Kelainan wicara merujuk pada 

masalah dalam produksi ujaran atau masalah dengan kualitas suara; sedangkan kelainan 

bahasa biasanya menyangkut hambatan dalam memahami kata atau ketidak mampuan 

dalam menggunakan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan produksi ujaran. 

 Capla dan Curtiss (Arief. 2015) memberikan definisi yang sama tentang gangguan 

wicara yaitu ketidakmampuan individu untuk menghasilkan bahasa normal disebabkan 

oleh kelaian fisik dan psikis. Bahasa yang dihasilkan tidak mengalami gangguan mental 

atau pada alat-alat produksi ujarannya tidak terdapat kelaninan maka bahasa itu disebut 

dengan bahasa normal. Untuk dapat menghasilkan suatu kata atau ujaran maka yang terjadi 

ialah mencakup manipulasi diafragma, paru-paru, otot-otot dada, pita suara, mulut, lidah, 

gigi, dan bibir. Oleh karena itu jika ada kelainan pada alat-alat ini maka kualitas ujaran 

akan terganggu. 

Kaszniak (dalam Kuntarto, 2017), yang menyatakan bahwa gangguan atau kelainan 

berbicara pada seseorang disebabkan oleh faktor fisik dan psikis; akan tetapi faktor fisik 

lebih dominan dari pada faktor psikis. Yang dimaksud dengan faktor fisik ini adalah 

gangguan pada otak dan alat-alat ujaran, sedangkan faktor psikis adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan gangguan kejiwaan (misalnya, trauma, perasaan tertekan (stress) 

atau rasa takut). Salah satu gangguan ekspresi verbal yang dapat ditemukan kasusnya dalam 

kehidupan sehari-hari adalah apraxia (selanjutnya disebut apraxia wicara). 

Aprasia berasal dari bahasa Yunani “praxis” yang merujuk pada “tindakan, kerja, 

atau perbuatan”. Dalam bidang kedokteran, “apraxia” adalah suatu bentuk kelainan yang 

disebabkan oleh kerusakan pada area- area tertentu di otak yang ditandai dengan hilangnya 

kemampuan untuk menjalankan tujuan belajar gerakan, walaupun memiliki keinginan dan 

kemampuan fisik untuk melakukan gerakan. (Kuntarto, 2017), 

Afasia diartikan sebagai kesalahan fungsi Bahasa karena kerusakan otak setempat 

yang memunculkan kesulitan dalam pemahaman dan / produksi fungsi linguistic. Afasia 

merupakan gangguan Bahasa yang diakibatkan oleh keruakan pada korteks. Afasia adalah 

suatu penyakit yang diperoleh apabila seseorang telah memiliki suatu sistem linguistic 



artinya, seseorang penderita afasia adalah seseorang yang telah mempunyai kemampuan 

dan penguasaan terhadap suatu Bahasa. 

Aprasia wicara menyebabkan individu tidak mampu secara konsisten dan benar 

untuk mengatakan apa yang merekan maksudkan. Aprasia wicara umumnya terjadi pada 

anak-anak sebagai bawaan sejak lahir, tetapi apraxia juga terjadi pada orang dewasa yang 

sering disebabkan oleh cacat pada bagian otak yang mengendalikan penggunaan bahasa. 

Tingkat keparahan apraxia ini tergantung pada jenis, dan besarnya cacat/luka pada otak 

termasuk usia penderita. (Sastra, 2009). 
Stroke didefinisikan sebagai hilangnya fungsi dari otak secara mendadak karena 

blokade atau ruptur dari pembuluh darah otak. Klasifikasi jenis patologi stroke adalah 

stroke iskemik dan stroke pendarahan (Arief. 2015). Menurut Kusumoputro dan Sidiarto, 

(Kusumoputra dan Sidiarto, 2009), pada salah satu stroke yaitu stroke hemoragik, dimana 

pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah 

merembes ke dalam suatu daerah di otak dan merusaknya. 

Stroke ialah suatu keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami 

kematian dan kelumpuhan, hal tersebut terjadi karena adanya gangguan perdarahan di otak 

yang menyebabkan kematian jaringan otak (Batticaca, 2009 dalam Arief. 2015). 

Penyumbatan dan ruptur yang terjadi akibat pembuluh darah yang membawa oksigen dan 

darah yang dapar menyebabkan terjadinya stroke, oleh karena itu timbulnya kekurangan 

oksigen menyebabkan fungsi control gerakan tubuh yang dikendalikan oleh otak tidak 

berfungsi (American Heart Association [AHA] (Purnamawati, 2018). 

 Penderita stroke mengalami kesulitan dalam berbicara. Seperti kalimat yang tidak 

lengkap atau tidak utuh, kata-kata yang diucapkan sering terbalik, lambat dalam berbicara 

atau membutuhkan waktu yang lama dalam mengucapkan kalimat, kata-katanya sering 

disingkat (terkadang yang disebutkan hanya diawal kata dan terkadang hanya diakhir kata). 

Hal yang menyebabkan penderita stroke kesulitan dalam berbicara disebabkan karena 

terjadinya kelumpuhan dan kelemahan otot artikulasi. Penderita stroke juga terjadi 

kerusakan di daerah korteks motorik yang mengontrol otot-otot wajah sehingga 

menyebabkan terganggunya perintah otak ke parsial otot (otot muka, lidah, dagu dan juga 

tekak) yang dibutuhkan untuk artikulasi. (Sastra, 2009). 

Beberapa contoh pengucapan kalimat penderita stroke disampaikan oleh Ngusman 

(Ngusman, dkk. 2013). Ia menyatakan sebagai berikut.  

 kalimat yang tidak lengkap 

Telulnya lesa  

Maksud kalimat diatas yaitu “telurnya lezat” 

orang tersebut ingin memberitahu bahwa telur yang dimasak lezat 

 kata yang diucapkan sering terbalik 

Olong tu aik daku. 

Maksud kalimat diatas yaitu ”orang itu naik kuda” 

orang tersebut ingin memberitahu bahwa ada orang yang naik kuda 

 kata yang sering disingkat 

Uda ama ungu, tapi dak datang 

Maksud dari kalimat diatas yaitu ”sudah lama-lama menunggu tetapi tidak 

datang-datang” 

 kalimat berita tidak lengkap 

Ana saya kemalen eli hp 

Maksud kalimat diatas yaitu “anak saya kemaren beli hp” 

 kalimat tanya tidak lengkap 

Au ana? 

Maksud kalimat diatas yaitu ”mau kemana” 



 kalimat perintah tidak lengkap 

Jangan isik! 

Maksud kalimat diatas yaitu ”jangan berisik!” 

SIMPULAN 
Dari penulisan karya ilmiah atau pembahasan diatas mengenai “Gangguan afasia 

wicara pada seseorang yang menderita stroke” dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 

dapat berbicara, otot mengatur alat-alat ucap seperti lidah dan rahang. Setiap otot yang 

penting untuk berkomunikasi, akan diatur oleh saraf dan akan dihubungkan ke daerah otak. 

ketika seseorang menderita penyakit stroke atau penderita afasia wicara cenderung sulit 

dalam berkata dan berbicara. Penderita afasia atau stroke memiliki kemampuan dalam 

mengujarkan kata-kata, akan tetapi tidak sempurna. Selain itu, penderita afasia 

memerlukan pembelajaran dan bimbingan yang teratur agar dia dapat menjalankan fungsi 

bahasa dalam kehidupannya. Pembelajaran dan bimbingan tersebut memang membutuhkan 

waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pembelajaran bahasa bagi seseorang penderita 

afasia. 

Dari penulisan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah 

pengetahuan tentang gangguan Bahasa dan wicara yang terjadi di otak, serta mengetahui 

hubungan Bahasa dan otak, kemudian mengetahui afasia wicara pada penderita stoke, dan 

tak lupa pula penulis mengingatkan untuk tidak mengucilkan, merendahkan atau menghina 

seseorang jika pembaca bertemu dengan seorang yang memiliki ciri dari gangguan 

berbahasa, para penderita stroke seperti yang dibahas di dalam jurnal ini, serta penulis 

berharap dengan adanya jurnal ini para pembaca tahu dan paham sebagaimana gangguan 

afasia wicara pada seseorang penderita penyakit sroke ini serta dapat membedakan 

keduanya. 

DAFTAR PUSTAKA  
Arief S, Nur. 2015. “Gangguan Fonologi Keluaran Wicara Pada Penderita Afasia Broca 

Dan Afasia Wernicke: Suatu Kajian Neurolinguistik. Jurnal Neurolinguistik. Vol.6 

No.2. 

Kuntarto, Eko (2017). Memahami Konsepsi Psikolinguistik. Universitas Jambi, Jambi. 

(Unpublished). 

https://repository.unja.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprinti

d=11309

Kusumoputro, S dan Lily Sidiarto, (2009). Afasia: Gangguan Berkomunikasi Pascastroke 

Otak. Jakarta: Universitas Indonesia. 

Ngusman dkk. 2013. “Kalimat Penderita Afasia”. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, UNP. Vol.1 No.2  

Purnamawati, Indri dkk. (2018). “Kesalahan fonologi pada penderita afasia broca 

pascastroke dalam tinjauan psikolinguistik”. Jurnal psikolinguistik, Uniba. Vol.1 

No.1. 

Sastra, G. (2009). “Ekspresi Verbal Penderita Stroke: Suatu Analisis Neurolinguistik”. 

Jurnal Psikolinguistik, Unmer, Malang, 2009.Vol. 9/12. 

 

 

 

 


