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ABSTRACT 

The purpose of this article is to know how the process is done by humans when 
producing speech. In the brain the process occurs because the role of the three 

parts of the brain that plays an important role is the Wernick area responsible 
for meaning meaning, Broca area is responsible for the grammatical planning 

and Motor Supplementer area responsible for supervising and controlling the 
results of speech. Production of speech through four levels: (1) The level of the 
message (message), where the message to be delivered is processed; (2) The 

functional level, in which the lexical form is selected, is given a syntactic role 
and function. (3) The positional level, in which the constituent is formed and 

the affixation is performed. (4) the level of phonology, where the phonological 
structure of speech is realized.  
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ABSTRAK 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses yang 
dilakukan oleh manusia saat menghasilkan ujaran. Di dalam otak proses itu 

terjadi karena peran dari tiga bagian otak yang berperan penting yaitu daerah 
Wernick yang bertanggung jawab pada makna arti, daerah Broca bertanggung 

jawab pada perencanaan tata bahasanya dan daerah Motor Suplementer yang 
bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan hasil ucapan. Produksi uja-
ran melalui empat tingkat: (1) Tingkat pesan (message), di mana pesan yang 

akan disampaikan diproses; (2) Tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal 
dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik; (3) Tingkat posisional, di mana 

konstituen dibentuk dan afiksasi dilakukan. (4) tingkat fonologi, di mana 
struktur fonologi ujaran itu diwujudkan.  

Kata Kunci: Produksi Ujaran, Cara, Psikolinguistik 

PENDAHULUAN 

Psikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik 

bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perobahan ba-
hasa, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai 

atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau 
sendiri-sendiri. Jadi, dapat dipahami bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang 
mempelajari bahasa dari sudut pandang psikologi.Fokus utama dari psikolinguistik 

adalah: pemerolehan bahasa, pemahaman bahasa dan produksi bahasa. 
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Masalah pemerolehan bahasa berkaitan dengan bagaimana manusia mem-

peroleh kemampuan berbahasa atau bagaimana seseorang dapat menuangkan 
idenya menjadi kata-kata. Masalah pemahaman bahasa berkaitan dengan 

bagaimana manusia memahami, menyimpan, dan mengingat kembali informasi, se-
mentara masalah produksi bahasa berhubungan dengan berbicara, menulis dan 
membaca (Aitchison, (1980); Langacker (1973:6); Osgood dan Sebeok (1983:296). 

Pembahasan mengenai produksi bahasa lebih jauhnya lagi berkaitan dengan 
bagaimana ujaran diproduksi dari awalnya hanya berupa formasi sebuah ide di da-

lam akal si pembicara hingga detik-detik sebelum ujaran diucapkan (Knight 
2002:1). 

Manusia tidak menyadari bahwa sebenarnya saat mengucapkan suatu kata 

atau kalimat itu memerlukan perencanaan mental yang rinci dari tingkat wacana 
sampai pada pelaksanaan artikulasinya. Hal ini berarti bahwa produksi ujaran tidak 

hanya memerlukan proses psikologis untuk meramu unsur-unsur yang akan kita 
katakan dalam urutan yang wajar tetapi juga koordinasi yang tepat dengan neuro-
biologi. Proses mental ini menyangkut berbagai aspek. Aspek pertama berkaitan 

dengan asumsi tentang pengetahuan interlokutor – orang yang diajak bicara.. Aspek 
kedua adalah bahwa dalam berkomunikasi tiap peserta mematuhi prinsipel 

kooperatif. Peserta pastilah akan memberikan informasi yang pas, yang jelas, yang 
benar, yang tidak ambigu, dsb. Tanpa aturan “lalu lintas” seperti ini pastilah akan 
terjadi ketidak-serasian. Di samping itu juga harus memperhatikan aspek pragmatik 

dari ujaran-ujaran.  

Ujaran yang dilakukan oleh manusia melibatkan banyak organ tubuh dan 

melakukan banyak proses sebelum ujaran itu diujarkan. Dalam otak misalnya, 
proses produksi ujaran itu melibatkan tiga bagian otak, yaitu, wernick, Broca, dan 
Motor Suplementer yang ketiganya merupakan hemisfer kiri pada otak tengah 

manusia. Kemudian produksi ujaran melalui empat tingkat: (1) Tingkat pesan (mes-
sage), di mana pesan yang akan disampaikan diproses; (2) Tingkat fungsional, di 

mana bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik; (3) Tingkat po-
sisional, di mana konstituen dibentuk dan afiksasi dilakukan. (4) tingkat fonologi, 
di mana struktur fonologi ujaran itu diwujudkan.  

Jadi, pembahasan mengenai bagaimana manusia memproduksi ujaran merupakan 
pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis merasa 

tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai cara manusia memproduksi ujaran. 

PEMBAHASAN 

Produksi ujaran merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan 

pikiran sendiri melalui alat vokal dalam bentuk ujaran (kata, kalimat). Hal ini se-
jalan dengan pendapat Suherman (2005: 14) yang mengatakan “Produksi ujaran 

ialah bagaimana manusia merencanakan pengungkapan bahasa secara lisan maupun 
tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud produksi ujaran adalah 
proses menghasilkan ujaran.  

Proses Produksi Ujaran dalam Otak 

Dalam proses produksi ujaran ini ada tiga bagian otak yang berperan penting 

yaitu daerah Wernick yang bertanggung jawab pada “lexical meaning” atau makna 
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arti, daerah Broca bertanggung jawab pada “grammatical planning” atau 

perencanaan tata bahasanya dan daerah Motor Suplementer (supplementary motor 
area) yang bertanggung jawab “monitoring” atau mengawasi dan mengendalikan 

hasil ucapan (Cahyono, 1995: 259).  

Selanjutnya Cahyono (1995: 259) menjelaskan bagaimana tahapan proses itu 
terjadi dalam otak manusia: “Berdasarkan tugas ketiga daerah itu, alur penerimaan 

dan penghasilan balasan ujaran (ucapan) dapat disederhanakan sebagai berikut: uja-
ran didengar dan dipahami melalui daerah Wernick, isyarat ujaran itu dipindahkan 

ke daerah Broca untuk mempersiapkan penghasilan balasan ujaran itu. Kemudian 
sebuah isyarat tanggapan ujaran itu dikirim ke daerah motor untuk menghasilkan 
ujaran secara fisik. Tentunya penyederhanaan itu mengabaikan penyebutan hub-

ungan rumit system saraf dalam memasok darah ke otak dan sifat keterkaitan 
fungsi- fungsi otak.” 

Langkah Umum dalam Memproduksi Ujaran 

Proses dalam memproduksi ujaran dapat dibagi menjadi empat tingkat: (1) 
tingkat pesan (message), di mana pesan yang akan disampaikan diproses; (2) ting-

kat fungsional, di mana bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik; 
(3) tingkat posisional, di mana konstituen dibentuk dan afiksasi dilakukan, dan (4) 

tingkat fonologi, di mana struktur fonologi ujaran itu diwujudkan (Bock dan Levelt 
1994: 945-984; Bock dan Griffin 2000; Meyer 2000). Bock dan Levelt menggam-
barkannya dalam gambar 1 seperti berikut.  
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Pada tingkat pesan, pembicara mengumpulkan nosi-nosi dari makna yang 

ingin disampaikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pakai contoh: 

Tutik sedang menyuapi anaknya. 

Nosi-nosi yang ada pada benak pembicara adalah antara lain (a) adanya 
seseorang, (b) orang ini wanita, (c) dia sudah nikah, (d) dia punya anak, (e) dia 
sedang melakukan suatu perbuatan, (f) perbuatan itu adalah memberi makan pada 

anaknya. Pada tingkat fungsional, yang diproses ada dua hal. Pertama, memilih 
bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan dan informasi 

gramatikal untuk masing-masing bentuk leksikal tersebut. Misalnya, dari sekian 
orang dan wanita yang dia kenal, wanita yang dimaksud adalah Tutik, dan kata ini 
adalah nama perempuan; perbuatan yang dilakukan diwakili oleh kata dasar suap; 

antara dua argumen Tutik dan anaknya, Tutik adalah pelaku perbuatan sedangkan 
anaknya adalah risipiennya.  

Proses kedua pada tingkat fungsional adalah memberikan fungsi pada kata-
kata yang telah dipilih ini. Proses di sini menyangkut hubungan sintaktik atau fungsi 
gramatikal. Pada contoh (6) di atas, kata Tutiek harus dikaitkan dengan fungsi 

subjek sedangkan anaknya pada objek. Pada bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa 
Jerman fungsi-fungsi ini dimarkahi oleh kasus-kasus khusus seperti kasus nominatif 

dan kasus objektif. Kata dia (pria), misalnya, adalah er untuk kasus nominatif tetapi 
menjadi ihn untuk kasus objektif. 

Pada tingkat pemroresan posisional, diuratkan bentuk leksikal untuk ujaran 

yang akan dikeluarkan. Pengurutan ini bukan berdasarkan pada jejeran yang linier 
tetapi pada kesatuan makna yang hierarkhis. Pada contoh (6) kata sedang bertaut 

dengan menyuapi, bukan dengan pada Tutiek. Begitu juga-nya bertaut dengan 
dengan anak, dan bukan pada Tutiek atau menyuapi. Hierarki konstituen inilah yang 
menjadi dasar diagram pohon. Setelah pengurutan itu selesai, diproseslah afiksasi 

yang relevan. Pada bahasa Indo-Eropah seperti bahasa Inggris, verba menyuapi (to 
feed) untuk kalimat (6) haruslah mendapat afiks inflesional –ing (feeding). Untuk 

bahasa Indonesia, verba dasar suap haruslah ditambah   dengan sufiks –i (di 
samping prefiks meN- secara opsional).  

Hasil dari pemrosesan posisional ini “dikirim” ke tingkat fonologi untuk di-

wujudkan dalam bentuk bunyi. Pada tahap ini aturan fonotaktik bahasa yang ber-
sangkutan diterapkan. Kata seperti Tutiek mengikuti aturan fonotaktik bahasa Indo-

nesia, tetapi Ktutiek tidak. Kata ini tentunya akan ditolak. Begitu jugavokal /u/ dan 
/i/ harus berurutan seperti itu karena kalau dibalik, Tietuk referennya akan lain. 
Proses fonologis ini tidak sederhana karena tersangkut pula di sini proses biologis 

dan neurologis (Dardjowidjojo, 2012: 120). 

Teori mutakhir mengenai produksi ujaran mengatakan bahwa ujaran diproses 

melalui tiga tahap: konseptualisasi, formulasi dan artikulasi (Goldstein, K. 2003: 
90). Tahap pesan yang diajukan oleh Bock dan Levelt pada gambar 1 merupakan 
salah satu contoh untuk tahap konseptualisasi, yakni, di mana pembicara 

merencanakan struktur konseptual yang akan disampaikan. Tahap yang dinamakan 
grammatical encoding pada gambar 1 itu adalah tahap formulasi, yakni, tahap di 

mana lema yang cocok diretrif dari leksikon mental kita dan kemudian diberi 
kategori dan struktur sintaktik serta afiksasinya. Tahap phonological encoding 
adalah tahap artikulasi, yakni, tahap di mana kerangka serta isi yang sudah jadi itu 
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diwujudkan dalam bentuk bunyi.  Dalam proses memproduksi ujaran orang mulai 

dari perencanaan mengenai topik yang akan diujarkan, kemudian turun ke kalimat 
yang akan dipakai, dan turun lagi ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu, 

barulah dia masuk ke pelaksanaan dari yang akan diujarkan. Ini mencakup rencana 
artikulasi dan bagaimana mengartikulasikannya (Rahmawati, 2014: 74). 

PENUTUP 

Simpulan 

Produksi ujaran adalah proses yang menghasilkan ujaran Dalam proses 

produksi ujaran ini ada tiga bagian otak yang berperan penting yaitu daerah Wer-
nick yang bertanggung jawab pada “lexical meaning” atau makna arti, daerah 

Broca bertanggung jawab pada “grammatical planning” atau perencanaan tata ba-
hasanya dan daerah Motor Suplementer (supplementary motor area) yang ber-
tanggung jawab “monitoring” atau mengawasi dan mengendalikan hasil ucapan. 

Produksi ujaran melalui empat tingkat: (1) Tingkat pesan (message), di mana pesan 
yang akan disampaikan diproses; (2) Tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal 

dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik; (3) Tingkat posisional, di mana kon-
stituen dibentuk dan afiksasi dilakukan. (4) tingkat fonologi, di mana struktur 
fonologi ujaran itu diwujudkan.  

Saran  

Produksi ujaran oleh manusia melibatkan banyak proses dan banyak alat yang 

ada pada tubuh manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian yang mendalam 
tentang bagaimana manusia memproduksi ujaran. Sumbangan pendapat para ahli 
dapat dijadikan landasan dalam memahami hal tersebut. Untuk itu, penulis 

menyarankan untuk menggali lebih banyak lagi tentang teori-teori tentang 
bagaimana manusia memproduksi ujaran. Selain itu, perlu untuk mencari contoh-

contoh yang relevan agar dapat memahami secara mendalam. 
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