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ABSTRAK   

Nasroh, Erma. 2006. Penggunaan Bahasa pada Penyandang Latah. Skripsi, Jurusan 
Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) 
Dr. Widodo Hs, M.Pd, (2) Dr. Anang Santoso, M.Pd.  
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Berbahasa merupakan kegiatan yang telah menyatu dengan kuatnya pada diri 
setiap manusia. Dalam berbahasa itu sendiri terdapat sistem, kaidah, maupun aturan 
yang harus dipatuhi oleh setiap penutur demi kelancaran kegiatan interaksi dan 
komunikasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kegiatan interaksi dan 
komunikasi mengalami gangguan karena adanya bentuk gangguan berbahasa, 
misalnya latah. Di era dua puluhan ini banyak yang beranggapan bahwa latah adalah 
hal yang wajar-wajar saja, namun setelah dikaji secara lebih mendalam ternyata latah 
merupakan bentuk penyakit yang susah disembuhkan. Latah pada kenyataannya juga 
merupakan bentuk peniruan perbuatan dan ucapan.  

Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi tentang (1) bentuk pernyataan 
bahasa pada penyandang latah, (2) pola kebahasaan pada penyandang latah, (3) 
stimulus yang menyebabkan timbulnya latah, (4) proses munculnya bahasa pada 
penyandang latah. 

Penggunaan Bahasa pada Penyandang Latah ini memiliki enam karakteristik 
penelitian antara lain; (1) penelitian ini meneliti obyek yang alamiah, (2) peneliti 
adalah instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data, (3) penelitian 
bersifat deskriptif, (4) pengumpulan data berdasarkan fakta di lapangan, (5) makna di 
balik tingkah laku manusia merupakan hal yang mendasar, dan (6) keberadaan 
informan sangat dihargai dan dianggap sebagai mitra. Berdasarkan karakteristik 
tersebut penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Rancangan 
penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus yang juga memiliki ciri 
penelitian yang mendalam (intens) mengenai suatu kasus. Data penelitian berupa 
kata, frasa, kalimat dan perilaku yang mengiringi ujaran. Informan dalam penelitian 
ini berjumlah tiga orang dan semuanya berstatus sebagai mahasiswa. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi terus terang atau tersamar, 
wawancara tak berstruktur dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian adalah 
peneliti dan dibantu seorang asisten di lapangan yang telah dilengkapi lat perekam 
data, panduan klasifikasi data, catatan lapangan, dan format studi dokumen pribadi. 
Analisis data dilakukan melalui cara reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan, dan dilakukan pengecekan keabsahan data dan temuan dengan jalan 
perpanjangan pengamatan penelitian, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 
menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan member check. 
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Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat (1) dua buah bentuk bahasa 

pada penyandang latah yaitu bentuk bahasa yang bisa dipahami dan bentuk bahasa 
yang tidak bisa dipahami. Pembagian bentuk bahasa tersebut didasarkan pada dua 
hal. Pertama, berdasarkan kelaziman bahasa yang digunakan oleh penyandang latah. 
Bahasa-bahasa tersebut terkait dengan konteks tuturan pada saat itu. Kedua, bahasa 
yang digunakan penyandang latah secara umum harus memiliki makna, (2) ada tujuh 
pola kebahasaan pada penyandang latah antara lain pola lengkap, pengurangan, 
penambahan, kekhasan, pengulangan ganda, mengacu pada bunyi, dan pola variasi 
lain, (3) secara umum terdapat tiga macam stimulus yang dapat menyebabkan 
timbulnya latah yaitu stimulus gerak, verbal, dan stimulus bunyi, (4) proses bahasa 
pada penyandang latah adakalanya terjadi tanpa melalui proses perencanaan bahasa 
dan adakalanya terjadi melalui proses perencanaan bahasa. Proses perencanaan 
bahasa itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu proses yang terjadi karena sudah ada 
pengetahuan sebelumnya yang terekam pada otak, dan proses yang benar-benar 
murni dihasilkan oleh pengolahan otak. 

Pembahasan menunjukkan adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian antara 
bentuk bahasa yang ditemukan peneliti dengan yang ditemukan oleh ahli terdahulu. 
Peneliti membagi bentuk bahasa menjadi dua yaitu bentuk bahasa yang bisa dipahami 
dan tidak bisa dipahami. Ahli bahasa terdahulu memasukkan bentuk bahasa yang 
belum mempunyai bahasan khusus ke dalam bentuk bahasa yang agak lain yang 
disebut cluttering. Selanjutnya membahas masalah pola, peneliti menemukan tujuh 
pola pada penyandang latah. Ahli terdahulu menemukan empat jenis latah, antara 
lain ekolalia, ekopraksia, koprolalia, dan automatic obedience. Pembagian pola milik 
peneliti pada dasarnya mendukung pendapat ahli terdahulu namun dengan beberapa 
tambahan. Stimulus yang ditemukan peneliti yaitu ada tiga yaitu stimulus gerak, 
verbal, dan bunyi. Stimulus yang ditemukan oleh ahli terdahulu dibagi menjadi dua 
yaitu stimulus yang berasal dari dalam dan stimulus yang berasal dari luar manusia. 
Ketiga stimulus yang ditemukan peneliti dapat dimasukkan ke dalam pembagian 
stimulus ahli terdahulu, dengan cara dimasukkan ke dalam stimulus luar. Proses 
berbahasa yang ditemukan peneliti dibandingkan dengan pendapat tiga golongan ahli. 
Pendapat peneliti sepenuhnya mendukung pendapat ahli golongan ketiga.  

Berdasarkan bab III, IV, V, dan kesimpulan yang ada maka saran yang dapat 
diperhatikan antara lain, Keluarga merupakan hal yang sangat penting bagi seorang 
penyandang latah, karena keluargalah yang mempunyai peran utama dalam 
mendukung kesembuhan atau malah memperparah keadaan seorang penyandang. 
Selanjutnya bagi yang bermaksud mengadakan penelitian lanjut mengenai 
penyandang latah, hendaknya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan 
bandingan.   


