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Abstract 
 
 

In neurolinguistics, how words are stored in human brain has 
become an interesting research topic for many years. It does not 
only attract many psychologists and cognitive scientists, but also 
linguists. Some experts believe that words are not stored in 
unsystematic ways for the purpose of making lexical access and 
retrieval easier. The present study attempts to uncover the 
mechanism and structure of word storage by aphasic speakers of 
Indonesian. The collected data, based on the speech of these 
speakers, were analyzed to identify the phonological, 
morphological, and semantic aspects that distinguish them from 
those exhibited by normal speakers.  

 
 

PENGANTAR 
Bagaimana sebenarnya kata atau leksikon disimpan di dalam otak manusia 
telah menjadi salah satu topik yang menarik perhatian para ahli linguistik, 
psikologi, dan kognitif. Aitchison (1994) menyatakan bahwa kata atau leksikon 
tidak ditempatkan secara sembarangan di dalam otak manusia. Menurutnya, 
paling tidak hal itu didasarkan pada dua alasan, yakni (i) kata-kata berjumlah 
teramat banyak; (ii) manusia mampu mencari, menemukan, dan memanggilnya 
secara cepat ketika mereka membutuhkannya. Kedua alasan tersebut 
menunjukkan keberadaan leksikon mental yang amat tersusun rapi (hlm. 5—9).  

Lebih lanjut, Aitchison (1994: 16) menyatakan bahwa terdapat empat 
sarana  untuk mengkaji leksikon mental, yakni (i) pencarian kata dan selip 
lidah pada penutur normal, (ii) upaya penemuan kata pada penderita gangguan 
berbicara, (iii) eksperimen psikolinguistis, dan (iv) temuan-temuan pada 
linguistik teoretis. Dalam tulisan ini, kajian terhadap organisasi leksikon 
mental akan dikaji melalui tuturan penderita afasia.  

Hampir sejalan dengan Aitchison, Carramazza (2000: 203) 
menyatakan bahwa studi afasia telah memberikan sumbangan yang signifikan 
terhadap pengetahuan tentang organisasi leksikon pada otak manusia. 
Sumbangan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk dan menyangkut 
pelbagai aspek sistem pemrosesan leksikal. Secara umum, defisit semantis, 
gramatikal, dan fonologis pada afasia telah sering digunakan untuk menyusun 
dan menyempurnakan teori tentang arsitektur sistem leksikal pada otak 
manusia (lihat Dell 1986; Carramazza 1998).   
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Hingga saat ini, penelitian tentang organisasi leksikal di dalam otak 
manusia yang didasarkan pada studi afasia di Indonesia belum pernah 
dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengisi rumpang tersebut 
dengan mengkaji tuturan penderita afasia untuk memperoleh informasi 
mengenai bagaimana organisasi leksikon dalam konteks bahasa Indonesia. 
Karena tulisan ini menitikberatkan studi tentang organisasi leksikon mental, 
paling tidak, ada dua hal yang akan dibicarakan, yakni (i) susunan atau 
organisasi leksikon dan (ii) bentuk penyimpanan  kata yang terdapat pada otak 
manusia. 

Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu ditegaskan apa yang dimaksud 
sebagai kata dalam makalah ini karena istilah tersebut akan sering digunakan 
pada bagian-bagian selanjutnya. Merujuk pada Aitchison (1997: 35), untuk 
memudahkan analisis, kata didefinisikan sebagai satuan yang memiliki  entri 
tersendiri dalam leksikon mental dan mengandung informasi fonologis, 
ortografis, dan semantis. Jadi, satuan seperti lari, pelari, pelarian, berlari, 
berlari-lari, berlarian, berlari-larian, melarikan, dan  dilarikan merupakan 
kata yang memiliki entri tersendiri dalam leksikon mental. Juga perlu 
ditekankan di sini, karena penelitian ini merupakan penelitian awal, bentuk 
majemuk atau idiom tidak dimasukkan ke dalam analisis.  
 
1 METODE 
Jumlah subyek di dalam penelitian ini adalah 8 orang dengan perincian 4 orang 
mengalami sindrom afasia Broca dan 4 orang menderita afasia Wernicke 
dengan skala keparahan berkisar antara 2—4 skala BDAE (Boston Diagnostic 
Aphasia Examination). Semua penderita mendapatkan afasia dari serangan 
stroke atau CVA (cerebral vascular accident). Semua pasien berpendidikan 
minimal SLTA dan telah tinggal lebih dari 10 tahun secara berturut-turut di 
Jakarta.  

Pasien 1 adalah pria berusia 57 tahun dan menderita afasia Broca 
dengan derajat keparahan skala 4 BDAE (selanjutnya disebut B1). B1 
mengalami serangan stroke pada Desember tahun 2001. Pasien 2 adalah pria 
berusia 51 tahun dan menderita afasia Broca  skala 2 BDAE (selanjutnya 
disebut B2). Stroke menyerang B2 pada bulan September 1999.  Sementara itu, 
Pasien 3 adalah seorang perempuan berusia 52 tahun dan mendapat serangan 
stroke pada Agustus 1997. Sindrom afasia Broca yang dideritanya memiliki 
skala keparahan 3 BDAE (selanjutnya disebut B3). Pasien 4 adalah laki-laki 
berusia 40 tahun dan mendapat serangan stroke pada Oktober 1995. Afasia 
Broca yang diderita pasien ini mempunyai skala keparahan 3 BDAE 
(selanjutnya disebut B4). 

Selanjutnya, empat pasien lain yang menjadi subjek penelitian ini 
menderita sindrom afasia Wernicke. Pasien 5 adalah seorang wanita berusia 42 
tahun. Ia mengalami serangan stroke pada Oktober 1996. Menurut hasil 
penilaian medis, ia menderita sindrom afasia Wernicke dengan skala 2 BDAE 
(selanjutnya disebut W1).  Pasien 6 adalah seorang laki-laki berusia 49 tahun. 
Serangan stroke pada Agustus 1995 telah menyebabkan P7 mengalami sindrom 
afasia Wernicke dengan skala 2 BDAE (selanjutnya disebut W2). Sementara 
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itu, Pasien 7 adalah seorang laki-laki berusia 85 tahun. Ia mengalami stroke 
pada Oktober 2000. Menurut penilaian medis, ia menderita afasia Wernicke 
skala 3 BDAE (selanjutnya disebut W3). Pasien 8 adalah seorang perempuan 
berusia 72 tahun. Ia memperoleh serangan stroke pertama kali pada September 
1999.  Afasia Wernicke yang diderita pasien ini berskala 3 BDAE (selanjutnya 
disebut W4).  

Penelitian ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari pengkajian 
terhadap perilaku berbahasa pada penderita gangguan berbahasa yang 
dilakukan dalam kurun waktu cukup panjang. Perekaman terhadap penderita 
telah dilakukan sejak tahun 1995 hingga 2004 secara terpisah di beberapa 
rumah sakit di Jakarta. Perekaman dilakukan dengan pita kaset (antara tahun 
1995 sampai dengan 2002) dan dengan DAT  (tahun 2004) dengan alat rekam 
Sony TCM 77V dan Sony DAT Recorder DCM 8.   

Tuturan penderita diperoleh dengan menggunakan teknik standar yang 
biasa dilakukan dalam penilaian kemampuan berbahasa pasien afasia, yakni 
tanya jawab, penamaan objek, dan penceritaan kembali. Tanya jawab yang 
dijalankan bertopik kegiatan sehari-hari dan riwayat serangan stroke. 
Penamaan objek menggunakan tes standar yang terdapat pada TADIR (Tes 
Afasia untuk Diagnosis, Informasi, dan Rehabilitasi) (Dharmaperwira-Prijns 
1996). Sementara itu, penceritaan kembali menggunakan perangkat standar 
yang berupa gambar Cookie Theft (Goodglass & Kaplan 1982). Setelah data 
direkam, tuturan penderita kemudian ditranskripsi untuk dianalisis lebih lanjut. 

    
2 DISKUSI 
Berikut adalah analisis untuk susunan atau organisasi leksikon dan bentuk 
penyimpanan kata berdasarkan kajian terhadap tuturan penderita afasia 
Wernicke dan afasia Broca.  
 
2.1  Organisasi Leksikon 
Emmorey dan Fromkin (1993: 124—126) menyebutkan adanya hipotesis 
tentang organisasi sistem leksikal di dalam otak manusia yang disusun 
berdasarkan segmen awal (initial segments). Jadi, pada leksikon mental kata 
disimpan dalam senarai menurut segmen awal atau unsur terdepan. Namun 
demikian, ditambahkan oleh Emmorey dan Fromkin, segmen akhir atau final 
tidak dapat diabaikan. Oleh Aitchison (1997: 134—135), fenomena ini disebut 
efek bak mandi (bath up effect). Dalam model organisasi ini, unsur 
fonologis—segmen awal, segmen akhir, dan pola tekanan—menjadi faktor 
yang cukup penting. Sementara itu, Aitchison (1997: 11) menyanggah bahwa 
tidak mungkin leksikon mental pada otak manusia hanya semata-mata 
didasarkan pada bunyi dan ejaan. Makna juga harus dipertimbangkan karena 
kelihatannya penutur sering bingung bila dihadapkan dengan makna mirip.  

Untuk mengungkapkan organisasi leksikon, analisis dalam karya tulis 
ini akan mempertimbangkan dua hal, yakni bentuk (morfofonologis) dan 
makna (semantis). Jadi, analisis pertama akan beranjak dari bentuk yang juga 
mencakup bunyi. Kemudian, pada bagian selanjutnya, analisis akan dilanjutkan 
dari segi makna. 
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Pada penelitian ini, untuk mengungkapkan organisasi sistem leksikal 
dari aspek bunyi, diamati segmen awal dan segmen akhir yang dihasilkan 
penderita ketika sedang berupaya memanggil kembali satuan leksikal yang 
disasarnya. Namun, karena faktor tekanan kata juga berperan dalam akses 
leksikal, dalam karya tulis ini juga diamati segmen penultima, khususnya bagi 
kata yang terdiri lebih dari dua suku kata. Segmen pada posisi ini dipilih 
karena dalam bahasa Indonesia tekanan kata biasanya terjadi pada sukukata 
penultima (Laksman 1995). Selain itu, bentuk yang hampir mirip secara 
fonologis juga dipertimbangkan, misalnya bentuk keras ↔ kertas.  
 

Tabel 1: Frekuensi Pemunculan Segmen dan Bentuk 
yang Berkaitan secara Fonologis 

 
Segmen Subjek 

Awal Penultima 
(kata > 2 
sukukata) 

Akhir 
Bentuk 

Berkaitan 

W1 33 4 1 17 
W2 28 6 2 28 
W3 4 0 0 15 
W4 2 2 0 16 

Total W 67 12 3 76 
B1 28 2 0 4 
B2 34 1 0 7 
B3 48 7 3 1 
B4 28 3 1 6 

Total B 138 13 4 18 
TOTAL 205 25 7 94 

 
Berdasarkan tabel di atas, terdapat bukti bahwa penderita afasia 

memang memanfaatkan segmen awal sebagai strategi untuk mengakses unsur 
leksikal yang disasar (target word). Dalam tuturan penderita tercatat 205 kali 
upaya penyebutan segmen awal untuk memancing satuan leksikal yang 
dimaksud. Dari jumlah tersebut, 67,3% dihasilkan oleh penderita afasia Broca. 
Hal ini membuktikan bahwa penderita afasia Broca mengalami gangguan 
inisiasi—gejala yang lebih sedikit dijumpai pada penderita afasia Wernicke 
(Suhardiyanto 2003). Contoh di bawah ini menunjukkan bahwa penyebutan 
segmen awal sebagai strategi untuk mengakses satuan leksikal yang dituju. 

 
(1) B3: … dua buah ker ker … kek kek dua buah ku ku dua dan satu kue. 

    
Namun, tidak bisa diabaikan pula bahwa subyek sering pula 

menghasilkan bentuk-bentuk yang hampir mirip secara fonologis, baik yang 
berupa kata dan bentuk tak bermakna. Tercatat 94 kali pemunculan bentuk-
bentuk yang hampir mirip secara fonologis. Dari jumlah tersebut, 80,8 % 
dihasilkan oleh penderita afasia Wernicke. Hal ini terjadi karena penderita 
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afasia Wernicke sering sekali menghasilkan bentuk-bentuk tak bermakna 
selain, tentu saja, bentuk yang dikenali sebagai kata dalam bahasa Indonesia. 
Fenomena ini juga terjadi pada penutur bahasa lain yang mengalami sindrom 
afasia Wernicke (periksa Obler & Gjerlow 2000, Caplan 1993). Beberapa 
contoh di bawah ini menunjukkan penghasilan bentuk-bentuk yang berkaitan 
secara fonologis, baik yang berbentuk kata maupun bentuk tak bermakna. 

 
(2) B2: … kelihatan penamandahan dari jalan itu (pemandangan).  
  
(3) W2: … anak  lari di injing di digugut anjing (anjing; digigit).     
   
(4) T (Terapis): Ini apa, Pak? 
 W1: Patung, patung (payung) 
 
(5) T: Sebutkan ini siapa? 
 W2: Pak Pak Marno, Karto, Pak Warno.  (Pak Karno = Bung Karno)
      
Pada contoh (2) dan (3) terdapat bentuk-bentuk yang sebenarnya bukan kata 
dalam bahasa Indonesia, atau bukan bentuk yang bermakna. Sementara itu, 
contoh (4) dan (5) menampilkan bentuk-bentuk yang dapat dikenali oleh 
penutur bahasa Indonesia.  

Dari analisis di atas diketahui bahwa segmen awal memang merupakan 
hal penting dalam pengaturan organisasi leksikal di dalam otak manusia. Paling 
tidak itu tampak pada strategi penderita afasia dalam mengakses satuan 
leksikal yang dikehendakinya.  

Namun, jika membayangkan bahwa organisasi sistem leksikal semata-
mata disusun menurut segmen terdepan saja, hal itu adalah sesuatu yang 
gegabah karena—selain segmen awal—segmen akhir ternyata juga sangat 
penting dalam mekanisme akses leksikal. Hal itu terbukti dari banyak 
dihasilkannya bentuk-bentuk yang berkaitan secara fonologis oleh subyek 
penelitian (lihat contoh (2)—(5)).  

Dalam data yang diperoleh dari tuturan penderita afasia terlihat bahwa 
bentuk-bentuk yang berkaitan mempunyai pola tertentu. Pada umumnya, 
bentuk tersebut mempunyai segmen awal dan akhir yang sama, atau nyaris 
sama, dengan segmen pada kata sasaran. Sebagian besar bentuk yang berkaitan 
tersebut juga mempunyai jumlah sukukata yang sama dan pola fonotaktik yang 
nyaris sama dengan kata sasaran. Lihatlah contoh di bawah ini. 
 
(6) W2: Ini bung … bungku (bangku) 
 
(7) W3: karsu karsu kartu (garpu) 
 
(8) B1: tampah eh sampah … air (tempat air) 

 
Selanjutnya, untuk mencoba mengungkap jaringan sistem leksikal pada 

otak manusia dari segi makna, saya menggunakan empat hubungan makna 
yang dikemukakan oleh Aitchison (1997), yakni ko-ordinat, kolokasi, 
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superordinat, dan sinonimi untuk mengungkapkan apakah penderita 
memanfaatkan hubungan makna dalam akses leksikal. Selain itu, saya 
menelusuri apakah hubungan-hubungan makna tersebut masih tetap utuh pada 
penderita afasia meskipun beberapa aspek lainnya mengalami gangguan.     

Berdasarkan data yang diperoleh, tampak bahwa subyek penelitian 
masih mampu menggunakan keempat hubungan makna untuk mencari unsur 
leksikal yang dikehendaki. Hal ini menunjukkan bahwa baik pada penderita 
afasia Broca dan afasia Wernicke hubungan tersebut masih utuh. Dari keempat 
hubungan tersebut, ko-ordinat, termasuk di dalamnya antonimi dan 
kohiponimi, dan kolokasi merupakan hubungan yang paling banyak digunakan 
penderita afasia (lihat Tabel 2). Hubungan superordinat lebih jarang digunakan 
karena di dalam bahasa Indonesia, juga bahasa lainnya, sebuah kata yang 
menjadi superordinat tidak selalu tersedia. Misalnya, sulit mencari superordinat 
untuk batuk dan bersin (lihat Aitchison 1997: 92). Beberapa contoh di bawah 
ini menunjukkan strategi penderita afasia dalam mengakses leksikon mental 
dengan memanfaatkan beberapa hubungan makna. 
  
(9) B3: Yang satu menutup … sat sat eh membuka keran sampai keluar air. 

(melihat gambar keran air terbuka) 
 
(10) W2: Kursi ini eh meja. (melihat gambar meja) 
 
(11) W4: Tapi kalau membaca buku-buku mengenai Pak Bung, Bung Bung 

Harto. Bung Harto. Eh Bung Karno. (berbicara tentang Bung Karno)     
 

Tabel 2: Frekuensi Pemakaian Hubungan Makna pada Akses Leksikal 
 

Subjek Ko-ordinat Kolokasi Superordinat Sinonimi 
W1 14 9 0 2 
W2 5 5 0 2 
W3 1 4 2 0 
W4 5 5 0 2 

Total W 25 23 2 6 
B1 4 1 1 0 
B2 2 4 1 0 
B3 5 1 1 1 
B4 1 4 3 1 

Total B 12 10 6 2 
TOTAL 37 33 8 8 

 
Menurut Tabel 2, tampaknya penderita afasia Wernicke lebih sering 

menggunakan hubungan makna dibandingkan penderita afasia Broca. 
Kecenderungan itu terjadi tampaknya karena, seperti yang banyak disebutkan 
oleh para ahli, penderita sindrom afasia Wernicke lebih mampu menghasilkan 
tuturan dengan lancar. Akibatnya, tuturan yang mereka hasilkan juga lebih 
banyak daripada tuturan penderita afasia Broca. Dengan demikian, penderita 
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afasia Wernicke cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam akses 
leksikal sehingga cukup wajar apabila mereka juga lebih sering memanfaatkan 
hubungan makna dalam proses pencarian kata.   

Perlu dijelaskan di sini bahwa tidak semua hubungan makna yang 
dimanfaatkan penderita afasia membuahkan hasil. Namun, hal itu tidak dibahas 
lebih lanjut karena yang dititikberatkan pada makalah ini adalah kemampuan 
penderita afasia dalam memanfaatkan hubungan makna. Meskipun demikian, 
berikut ini contoh beberapa kegagalan yang dialami penderita afasia dalam 
memanfaatkan hubungan makna tersebut. 

 
(12) W1: Ini kuda. Eh anjing. Eh … (melihat gambar kuda) 
 T: Bukan kuda? 
 W1: Ya kuda. Ini kuda. Ini kuda.  
 
(13) W1: Bukan (h)anduk. Mandi. (melihat gambar payung) 
 T: Pa …? 
 W1: Patung. Patung. 
 
(14) W4: Ini kapal air. Ya kapal air. (melihat gambar pesawat terbang)     
 

Gejala yang sering kali disebut anomia pada afasia tampaknya 
bertanggung jawab dalam kegagalan penemuan kata tersebut. Obler dan 
Gjerlow (2000) menyebutkan bahwa anomia merupakan gejala yang umum 
dijumpai pada hampir semua tipe afasia. Gejala ini ditandai dengan kesulitan 
menemukan kata secara tepat (word finding difficulties).  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi leksikon di 
dalam otak tersusun secara kompleks. Dalam organisasi tersebut, kata-kata 
tidak saja tersusun menurut segmen awal dan informasi fonologis lainnya, 
melainkan juga terkait satu sama lain secara rumit dalam hubungan-hubungan 
makna tertentu. Jadi, dalam akses leksikal, seorang penderita dapat 
mengaktifkan kosakata yang diinginkan baik dengan menggunakan informasi 
fonologis, seperti segmen awal, final, tekanan kata, jumlah sukukata, atau 
fonotaktik, maupun dengan memanfaatkan hubungan-hubungan makna 
tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kata disimpan dalam jaringan yang 
memiliki dua sistem, yakni fonologis dan semantis.  
 
2.2  Bentuk Penyimpanan dalam Otak Manusia 
Aitchison (1997: 132) menyebutkan bahwa penutur bahasa Inggris 
memperlakukan afiks infleksional dan derivasional secara berbeda. Dalam 
leksikon mental, sufiks infleksional terpisah dari dasar. Keduanya baru 
bergabung ketika proses berbahasa berlangsung. Sementara itu, afiks 
derivasional, yakni prefiks dan sufiks derivasional, cenderung telah menyatu 
dengan dasar di dalam leksikon mental. Sehubungan dengan temuan ini, kita 
patut mempertanyakan bagaimana perbedaan afiks tersebut dapat digunakan 
untuk menganalisi bahasa Indonesia karena dalam bahasa Indonesia 
keberadaan infleksi belum jelas (Periksa Kridalaksana 1994).        
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Studi terhadap tuturan penderita afasia memberikan bukti secara kuat 
bahwa kata—khususnya kata yang berafiks—dalam bahasa Indonesia disimpan 
dalam bentuk utuh bersama dengan morfem terikatnya. Beberapa contoh di 
bawah ini akan menunjukkan kecenderungan tersebut. 
 
(15) W1: Ke … kehuja … kehujay … kehujayan, kehujanan, kehujanan.  
 
(16) B2: Ini menutup, oh bukan membuka. Sampai ter ter ter terbuak sampai 

ter … sss … apa namanya … tertutup … terbuka … sampai terbuka. 
 
(17) B3: Satu yang satu sedang men sedang menga mengang sedang me yang 

satu sedang men … sebelah mengambil satu kueh satu kueh dan mau 
jatuh.  

 
Pada contoh di atas jelas terlihat bahwa kata berafiks disimpan 

seutuhnya dalam leksikon mental. Paling tidak, hal ini berlaku pada penutur 
bahasa Indonesia. Contoh (15)—(17) menunjukkan bahwa kata turunan 
kehujanan, menutup, membuka, tertutup, terbuka, dan mengambil. Dalam data 
tidak ditemukan kesalahan penempatan prefiks maupun sufiks. Hal itu 
menunjukkan bahwa prefiks dan sufiks cenderung sudah terikat dengan dasar 
di dalam leksikon mental. Bandingkan hal tersebut dengan kesalahan yang 
sering muncul pada prefiks infleksional dalam bahasa Inggris, misalnya go 
backs (goes back), hands out (hand outs) (Emmorey dan Fromkin 1993). 
Dalam tuturan penderita, ketika penderita gagal menemukan kata yang 
dicarinya, konstruksi berafiksnya bahkan tetap utuh. 
 
(18) W4: Kakinya berjingat (berjingkat). 
 
(19) W2: Anak lari di injing di digugut anjing. (digigit) 
 
(20) W2: Saya anggap perbaikan apanya nantinya ya. Tapi saya menganukan 

mudah-mudahan nanti di ada. 
 
(21) B2: Dari pintu ini kelihatan … ke … kelihatan penamandahan dari jalan 

itu. (pemandangan) 
 
Dari kenyataan yang muncul pada tuturan penderita afasia tersebut, dapat 
diketahui bahwa bentuk-bentuk berafiks dalam bahasa Indonesia cenderung 
disimpan dalam bentuk yang telah berafiks.  
 
SIMPULAN 
Dari penelitian singkat terhadap penderita afasia, dapat disimpulkan bahwa 
organisasi leksikon pada otak manusia tampaknya disusun dalam bentuk yang 
sangat kompleks. Format tersebut tidak dapat dianalogikan dengan daftar kata 
dalam kamus. Paling tidak, susunan tersebut harus berupa jaringan kompleks 
yang terkait secara fonologis dan semantis. Susunan seperti ini dapat 
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menjelaskan mengapa penderita afasia menempuh dua strategi dalam 
menemukan unsur leksikal yang dicarinya, yakni dengan menggunakan 
informasi fonologis dan semantis.  

Informasi fonologis yang paling sering digunakan penderita adalah 
segmen awal, jumlah sukukata, dan susunan fonotaktik. Sementara itu, 
informasi semantis yang sering dimanfaatkan oleh penderita adalah hubungan 
ko-ordinat, misalnya anonimi dan kohiponimi, dan kolokasi.   

Kemudian, mengenai bentuk kata yang disimpan dalam leksikon 
mental, tampaknya penderita cenderung menyimpan kata secara seutuhnya, 
termasuk di dalamnya kata berafiks. Dalam data, tidak ditemukan kesalahan 
peletakan afiks. Hal itu menunjukkan bahwa bentuk dasar dan bentuk afiks 
tidak digabungkan dalam proses berbahasa di dalam otak. Jika hal itu terjadi, 
tentu saja akan terjadi kesalahan penempatan afiks seperti yang terjadi pada 
sufiks infleksional dalam bahasa Inggris. 
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