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 Patologi Bahasa dan Pragmatik   

  

 Patologi bahasa atau gangguan kebahasaan terjadi akibat fungsi pragmatik tidak 

berjalan secara optimal. Fungsi utama pragmatik adalah untuk mencapai tujuan-tujuan 

komunikasi. Apabila tujuan ini tidak tercapai, muncullah berbagai masalah berkaitan dengan 

patologi (gangguan) bahasa. Secara umum gangguan ini terjadi pada kondisi-kondisi medis, 

misalnya aphasia pada orang dewasa yang mengalami stroke atau seperti gangguan semantik 

pragmatik pada anak-anak. Pada gangguan-gangguan tertentu pragmatik terpengaruh di 

sepanjang tingkatan-tingkatan struktural bahasa (fonologi, sintaksis, dan semantik). 

 Perlu diketahui bahwa ada sebagian masalah komunikasi yang hampir tidak, jika ada, 

memiliki implikasi merugikan bagi pragmatik bahasa. Misalnya, klien yang bicaranya gagap 

atau orang dewasa yang mengalami gangguan suara tentu saja akan mengalami masalah 

dalam komunikasi. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut tidak berhubungan dengan defisit 

apapun dalam kompetensi pragmatik. Klien yang mengalami gangguan pragmatik memiliki 

situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang dewasa yang mangalami gangguan 

suara. Dia tidak akan mampu menggunakan bahasa untuk mencapai berbagai tujuan 

komunikatif. Tujuan-tujuan komunikatif tersebut bisa meliputi cara membangun hubungan 

dengan seorang teman, memesan makanan di restoran, menanyakan waktu ketika berada di 

stasiun kereta api atau membuat janji untuk pulang ke rumah lebih awal.
1
  

 Diperlukan sejumlah keterampilan kognitif dan linguistik agar bisa melaksanakan 

aktivitas-aktivitas komunikatif yang tampaknya biasa saja tersebut. Umpama saja, agar bisa 

menghubungkan sebuah cerita dengan seorang teman, penutur harus mampu memberikan 

perhatian kepada pendengar, mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita 

itu, menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara yang runtut dan memonitor 

kondisi pemahaman pendengar. Keterampilan-keterampilan individu tersebut mengandalkan 

proses kognitif seperti memori dan perhatian, kapasitas kognitif agar memiliki suatu teori 

tentang pikiran orang lain dan kemampuan linguistik yang sangat penting agar bisa 

mengonstruksi ujaran yang gramatikal dan bermakna. Gangguan pada satu atau lebih proses 

dan kemampuan tersebut akan menyebabkan timbulnya kegagalan dalam berkomunikasi 

sehingga penutur itu tidak atau tidak akan mampu secara efektif menghubungkan suatu cerita 

dengan temannya tersebut. 

  Adapun konsep-konsep pragmatik yang berkaitan dengan patologi bahasa adalah 

tindak tutur, konteks, pengetahuan pendengar, maksim-maksim dan implikatur percakapan, 

inferensi, pengetahuan, makna nonharfiah, deiksis, dan analisis percakapan dan wacana. 

Tindak tutur merupakan fenomena pragmatik yang menonjol. Secara pragmatis setidak-

tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak 

lokusi, ilokusi, dan perlokusi.
2
 

 Tindak tutur yang berisi kata kerja performatif hampir tidak memberikan tantangan 

interpretatif kepada pendengar, karena maksud komunikatif penutur dalam menghasilkan 

ujaran itu disampaikan dengan jelas. Tugas yang jauh lebih sulit ditimbulkan oleh ujaran yang 

memiliki bentuk deklaratif namun berfungsi memberi peringatan bukan sekadar informasi 

kepada pendengar. Tentu saja, pada anak-anak dan orang dewasa yang mengalami gangguan 

pragmatik skenario normal ini tidak sesuai.
3
 Penggunaan dan pemahaman linguistik 

pragmatik diselidiki dalam kondisi-kondisi klinis dengan cara sama beragamnya seperti 

autisme, ketidakmampuan belajar, penyakit Alzheimer, cedera kepala tertutup, dan kerusakah 
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belahan otak kiri. Produksi tindak tutur merupakan indikator terjadi gangguan fungsi 

pragmatik. 

  Konteks. Indikator yang lain dapat berupa konteks, terkait penggunaan konteks oleh 

penderita gangguan bahasa. Pengetahuan. Pengetahuan pendengar terkait banyaknya 

gangguan pragmatik dan bahasa yang membawa pengaruh pada pendengaran. Maksim dan 

implikatur percakapan terakit dengan kemampuan subjek penuhi kebutuhan dan juga 

bergantung maksim cara. Selanjutnya adalah inferensi. Inferensi yang sama beragamnya 

dengan fenomena pragmatik lain karena berbasis bahasa dan pengetahuan dunia. 

  Patologi bahasa juga berkaitan dengan makna nonharfiah. Makna ini dapat digunakan 

sebagai tes interpretasikan idiom untuk kerusakan otak kiri/kanan. Deiksis, termasuk konsep 

pragmatik, deiksis masuk dalam tes formal komunikasi fungsional. Analisis percakapan dan 

wacana, untuk melihat kemampuan percakapan pada penderita aphasia  

Telah dikemukakan di atas bahwa kendala gangguan bahasa dapat berupa proses-proses 

pragmatik yang mengalami gangguan atau pengetahuan pragmatik tidak diperoleh secara 

normal. Gangguan pragmatik dapat berupa gangguan perkembangan bahasa, autisme, 

ketidakmampuan belajar, kerusakan otak belahan kiri, kerusakan otak belahan kanan, cedera 

kepala tertutup, penyakit alzheimer, dan schizofrenia. Gangguan-gangguan ini sangat 

beragam dan tidak dapat dikatakan dengan satu penyebab. 

1. Gangguan perkembangan bahasa dapat terjadi terjadi pada anak, misalnya gangguan 

semantik pragmatik. Rapin dan Allen (dalam Cummings, 2009)
4
 menegaskan bahwa 

subkelompok anak yang terhambat bahasanya yang memperlihatkan defisit yang besar di 

bidang pragmatik diberi label sebagai anak yang memiliki sindrom semantik-pragmatik. 

2. Autisme; merupakan gangguan paling heboh dalam linguistik klinis, gangguan ini terkait 

dengan perkembangan bahasa yang terlambat dan menyimpang. 

3. Ketidakmampuan belajar; dalam hal ini dapat digolongkan kategori kelompok 

keterlambatan mental, mengalami kesulitan belajar, dan alami sindrom down. 

4. Kerusakan otak belahan kiri; disebut afasia/disafasia, penyebabnya antara lain stroke, 

tumor otak, infeksi, luka otak traumatik, dimentia (alzheimer). Dardjowidjojo (2010)
5
 

menegaskan bahwa kerusakan pada otak belahan kiri mengakibatkan munculnya gangguan 

wicara. Selain itu, Cummings (2009)
6
 mengemukakan bahwa klasifikasi afasia 

mengkategorisasikan ke dalam dua bentuk, yaitu tipe fasih dan tipe tidak fasih. Dalam 

afasia fasih, pemahaman bahasa sering kali mengalami pelemahan yang parah dengan 

adanya tuturan yang fasih tanpa mengerahkan usaha. Selain itu juga sering melakukan 

ekolalia. Sementara dalam afasia tidak fasih, penderita harus berusaha keras untuk 

menghasilkan ujaran. Biasanya struktur kalimat menjadi berkurang dan tidak lengkap. 

5. Kerusakan otak belahan kanan; merupakan gangguan bahasa pada otak kiri dan 

menyebabkan defisit pengetahuan di otak kanan, memengaruhi perhatian, memori, 

organisasi, penalaran, dll. 

6. Cedera kepala tertutup; merupakan tipe luka otak traumatik, dapat terjadi karena benturan, 

dapat menyebabkan defisit komunikasi. 

7. Penyakit alzheimer; penyebab penyakit ini belum bisa ditetapkan, namun ada 

kecenderungan penyebab faktor genetik. Akibat pragmatik; kurangnya koherensi, respon 

kabur, tidak relevan, dll. 

8. Schizofrenia; mengalami kerusakan bahasa, gangguan pada otak sebelah kiri, kerusakan 

sifat morfemik sintaktis. 
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 Berbicara tentang perbedaan pragmatik, dapat digarisbawahi bahwa kerusakan otak 

dapat menyebabkan gangguan bahasa. Namun sayangnya, kalangan ahli pragmatik masih 

merasa enggan mengkaji linguistik klinis ini (Cumming, 1999)
7
. Cummings mengemukakan 

bahwa ada hubungan bahasa dan kognisi dan juga adanya hubungan bahasa struktural dan 

pragmatik. 
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