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ABSTRAK 

 

Rafi merupakan anak yang terlahir dari seorang ibu tunarungu. Berbeda dengan anak 

pada umumnya, kekurangan yang dimiliki oleh ibu Rafi, membuat Rafi menguasai dua sistem 

komunikasi yaitu verbal dan nonverbal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

psikolinguistik. Dalam penelitian ini, akan dipaparkan tentang (1) bentuk dan makna bahasa 

verbal Rafi Pauria Rahman; (2) bentuk dan makna bahasa makna bahasa tanda yang digunakan 

oleh Rafi Pauria Rahman. Metode dan teknik dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu 

tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian analisis data. Pada tahap 

penyediaan data, digunakan metode simak dengan menggunakan teknik sadap sebagai teknik 

dasarnya. Teknik lanjutan terdiri dari Teknik Simak Libat Cakap, serta Teknik Rekam dan 

Teknik Catat. Pada tahapan analisis data, menggunakan dua metode, yaitu metode padan 

pragmatis dengan alatnya penentunya mitra wicara dan Pada metode padan translasional dengan 

penentunya bahasa lain. Pada tahap penyajian hasil analisis data, digunakan metode formal dan 

informal. 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, (1) komunikasi Rafi jika dilihat dari 

bidang fonologi tidak memiliki gangguan bicara. Rafi telah mampu mengucapkan semua vokal 

dan konsonan bahasa Minangkabau yang digunakan di Halaban kecuali bunyi getar [r]. Dalam 

bidang morfologi, Rafi telah mampu mengucapkan prefiks [di-], [ba-], [maN-], [ta-], dan [pa-]. 

Konfiks yang telah mampu diucapkan oleh Rafi adalah [pa-....-an]. Dalam bidang sintaksis, Rafi 

telah mampu mengucapkan frasa, klausa dan kalimat. (2) Bahasa tanda yang digunakan oleh Rafi 

untuk berkomunikasi dengan ibunya adalah mandi, makan, meminta air, jajan, ingin buang air, 

merasa sakit, memberi tahu hari hujan, mengisyaratkan agar menunggu, membeli pistol mainan, 

minta tolong membuatkan kopi, gunting, korek api, HP, uang, bola, ayah, nenek, kakek, ular, 

ayam, kambing. 
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