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PRAKATA PENULIS

Kajian interdisipliner kebahasaan memiliki peran penting 
dalam aktivitas akademik, seperti sebagai medium perjumpaan 
antarilmu pengetahuan, penyampaian ide dan gagasan. Inilah 
yang dimaksudkan dalam lintas kajian antara kajian linguistik dan 
psikologi sehingga tercipta kajian psikolinguistik.

Hadirnya buku Psikolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
ini untuk melengkapi dan memperkaya khazanah kajian linguistik 
dan sebagai rujukan dan acuan mahasiswa untuk memahami teori-
teori kebahasaan dan pengajaran bahasa. 

Buku ini terdiri dari 9 bab, dan fokus kajiannya sebagai 
berikut: 1) Sejarah Psikolinguistik, 2) Perkembangan Psikolinguistik, 
3) Hakikat Bahasa, 4) Fondasi Biologis Bahasa, 5) Pemerolehan 
Bahasa, 6) Persepsi dan Produksi Ujaran, 7) Pembelajaran Bahasa, 
8) Metode Pembelajaran Bahasa Kedua, 9) Psikolinguistik dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab

Terbitnya buku ini dilatarbelakangi oleh minimnya buku 
pedoman dan refrensi yang mengkaji bahasa dari sudut psikologi. 
Oleh karena itu dengan hadirnya buku ini sebagai pedoman bahan 
ajar bagi dosen, mahasiswa tatkala mengkaji bahasa dan psikologi, 
baik bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa asing lainnya.

Dalam penyelesaian buku ini, tentu banyak pihak yang terlibat, 
karena tanpa bantuan materi dan nonmateri, buku ini tidak akan 
terwujud, khususnya pemberian dana bantuan DIPA UIN Mataram 
tahun anggaran 2020. Oleh sebab itu ucapan terima kasih kepada 
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, Editor dan Reviewer yang 
telah memberikan kritikan dan saran untuk perbaikan naskah buku 
ini.
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Tidak ada gading yang tak retak. Penulis berharap kepada 
kalangan pemerhati kebahasaan untuk memberikan masukkan 
kepada penulis  guna penyempurnaan buku ini selanjutnya. 

Mataram, September 2020

Penulis
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PENgANTAR DEKAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat 
& Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai 
hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, program 
penulisan buku ajar dan referensi telah dapat dirampungkan.

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 
buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU 
Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. 
Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa 
dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar atau 
buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu 
sumber belajar.

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah upaya Fakultas 
untuk berkontribusi dalam impelementasi undang-undang di atas, 
dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi dosen PTKI masih 
harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu 
pembelajaran dengan mewujudkan suasana akademik yang kondusif  
dan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan kemudahan akses 
sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan 
men-support peningkatan karir dosen dalam konteks kenaikan jabatan 
fungsional dosen yang ujungnya berdampak pada peningkatan status 
dan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 
kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 10 
judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 100 
judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul buku 
referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, namun 
berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 
HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 
interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu 
UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan 
metode dalam Islamic studies konvensional berkarakteristik deduktif-
normatif-teologis dengan metode humanities studies kontemporer seperti 
sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi 
dan juga dengan metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter 
induktif-rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang 
menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, terutama terkait 
misi Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam (Islam washathiyah), 
pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, 
pendidikan multikultural, etno-pedagogik, pembelajaran DARING 
(dalam jaringan), pendidikan & isu gender, ragam pesantren (pesisir, 
enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus 
merdeka.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan 
jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan 
kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor dari dosen 
sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, perfomance buku 
tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada 
kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah 
kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini 
menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika 
UIN Mataram dan ummat pada umumnya.   

Mataram,  29 Oktober 2020 M
12 Rabi’ul Awal 1442 H

Dekan 

Dr. Hj. Lubna, M.Pd.
NIP. 196812311993032008
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(Berdasarkan Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 12)

Mata kuliah  : Psikolinguistik

Semester   :  IV

Bobot (Sks)  : 2

Kode MK   : PBA2433

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

Dosen Pengampu :

Sultan, MA1. 

Sudi Yahya, M.Pd2. 

Capaian Pembelajaran  Lulusan (CPL) : 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran dan 
pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik pada sisi psikis 
maupun sosio-fungsionalnya.

Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK):

Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah Psikolinguistik, 1. 

Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan 2. 
Psikolinguistik, 

Mahasiswa dapat menjelaskan Hakikat Bahasa, 3. 

Mahasiswa dapat menjelaskan Fondasi Biologis Bahasa, 4. 

Mahasiswa dapat menjelaskan Pemerolehan Bahasa, 5. 

Mahasiswa dapat menjelaskan Persepsi dan Produksi 6. 
Ujaran, 

Mahasiswa dapat menjelaskan Pembelajaran Bahasa, 7. 

Mahasiswa dapat menjelaskan Metode Pembelajaran 8. 
Bahasa Kedua, 

Mahasiswa dapat menjelaskan Psikolinguistik dalam 9. 
Pembelajaran Bahasa Arab.



Deskripsi Mata kuliah: 

Ilmu Psikolinguistik bertujuan untuk mengetahui secara mendalam 
mengenai kaidah-kaidah struktur bahasa, beserta dengan berbagai 
aspek dan segi yang menyangkut bahasa dan mental.

Mata Kuliah Psikolinguistik ditujukan untuk membekali mahasiswa 
memiliki pengetahuan tentang ilmu bahasa khususnya proses akusisi 
bahasa  serta mampu mengetahui secara mendalam mengenai 
kaidah-kaidah struktur bahasa, beserta dengan berbagai aspek dan 
segi yang menyangkut bahasa.

Kemampuan Akhir Tiap Tahap Pembelajaran (Kompetensi 
Dasar)

Dapat menjelaskan Sejarah Psikolinguistik, 1. 

Dapat menjelaskan Perkembangan Psikolinguistik, 2. 

Dapat menjelaskan Hakikat Bahasa, 3. 

Dapat menjelaskan Fondasi Biologis Bahasa, 4. 

Dapat menjelaskan Pemerolehan Bahasa, 5. 

Dapat menjelaskan Persepsi dan Produksi Ujaran, 6. 

Dapat menjelaskan Pembelajaran Bahasa, 7. 

Dapat menjelaskan Metode Pembelajaran Bahasa Kedua, 8. 

Dapat menjelaskan Psikolinguistik dalam Pembelajaran 9. 
Bahasa Arab.

Bahan Kajian (Materi)

Sejarah Psikolinguistik, 1. 

Perkembangan Psikolinguistik, 2. 

Hakikat Bahasa, 3. 

Fondasi Biologis Bahasa, 4. 

Pemerolehan Bahasa, 5. 

Persepsi dan Produksi Ujaran, 6. 



Psikolinguistik  dalam Pembelajaran  Bahasa Arab |   xi

Pembelajaran Bahasa, 7. 

Metode Pembelajaran Bahasa Kedua, 8. 

Psikolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa Arab9. 

Metode Pembelajaran

Ceramah dan diskusi1. 

Penugasan 2. 

Alokasi Waktu :
100 Menit

Pengalaman Belajar Siswa (Deskripsi Tugas)

Mahasiswa mendapatkan wawasan Sejarah 1. 
Psikolinguistik.

Mahasiswa mendapatkan wawasan Perkembangan 2. 
Psikolinguistik

Mahasiswa mendapatkan wawasan Hakikat Bahasa3. 

Mahasiswa mendapatkan wawasan Fondasi Biologis 4. 
Bahasa

Mahasiswa mendapatkan wawasan Pemerolehan Bahasa5. 

Mahasiswa mendapatkan wawasan Persepsi dan Produksi 6. 
Ujaran

Mahasiswa mendapatkan wawasan Pembelajaran Bahasa7. 

Mahasiswa mendapatkan wawasan Metode Pembelajaran 8. 
Bahasa Kedua

Mahasiswa mendapatkan wawasan Psikolinguistik dalam 9. 
Pembelajaran Bahasa Arab.

Kriteria Penilaian (Indikator)

Penilaian Kehadiran dalam mengikuti perkuliahan, tugas 50 %

Daftar Referensi
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Sistem Penilaian 

a. Komponen Penilaian

1) Formatif: akumulasi dari presensi, penugasan, partisipasi 
dan perilaku.

2) Ujian Tengah Semester (UTS).

3) Ujian Akhir Semester (UAS).

b. Bobot Penilaian:

Formatif UTS UAS Jumlah
40 20 40 100

c. Penetapan Nilai Akhir:

(Formatif  = 40) + (UTS = 20) + (UAS =40) =  Nilai
                             100
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BAB I

SEJARAH PSIKOLINgUISTIK

A. Pendahuluan 
Psikolinguistik merupakan disiplin ilmu baru sebagai produk 

sinergi antara psikologi dan linguistik. Hal itu mengisyaratkan 
bahwa sejarah perkembangan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan 
dari tokoh-tokoh psikologi yang peduli pada linguistik dan tokoh-
tokoh linguistik yang peduli pada psikologi. Bagaimana peran dan 
pemikiran mereka dalam merancang dan merintis perkembangan 
psikolinguistik dalam kurun waktu puluhan bahkan ratusan tahun? 
Jawaban atas pertanyaan itulah yang dipaparkan pada bab ini. 

Kajian kajian tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan 
berbahasa sehari-hari. Melalui kegiatan berbahasa sehari-hari dapat 
dibuktikan yang mana di antara pemikiran tokoh-tokoh perintis 
psikolinguistik yang realistis, dalam arti sesuai dengan realitas 
penggunaan bahasa sehari-hari. Realitas penggunaan bahasa 
sehari-sehari juga dapat digunakan sebagai data untuk mendukung 
atau melemahkan pemikiran tokoh-tokoh perintis psikolinguistik. 
Kenyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa 
materi ini memiliki manfaat praktis. Di samping itu, materi ini 
juga memiliki manfaat teoretis, yakni dapat digunakan untuk 
mengembangkan khasanah keilmuan dalam bidang psikolinguistik 
dan pembelajaran bahasa Arab. Sejalan dengan hal tersebut, 
setelah mempelajari ini  diharapkan dapat menjelaskan sejarah 
perkembangan psikolinguistik secara sistematis.

Capaian pembelajaran dari materi ini adalah, diharapakan 
dapat: menjelaskan alur sejarah psikolinguistik; menjelaskan 
ketertarikan para pakar linguistic dan pakar psikologi dalam 
mengkaji aspek-aspek kebahasaan.
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Psikolinguistik merupakan disiplin ilmu baru sebagai produk 
sinergi antara psikologi dan linguistik. Hal itu mengisyaratkan 
bahwa sejarah perkembangan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan 
dari tokoh-tokoh psikologi yang peduli pada linguistik dan tokoh-
tokoh linguistik yang peduli pada psikologi. Bagaimana peran dan 
pemikiran mereka dalam merancang dan merintis perkembangan 
psikolinguistik dalam kurun waktu puluhan bahkan ratusan tahun? 
Beberapa hal di atas berikut uraiannya.

B. Tokoh Penggiat Linguistik dan Penggiat Psikologi
Satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa setiap 

disiplin ilmu tidak bersifat tertutup. Sifat itu berarti bahwa siapa 
pun mempunyai hak yang sama untuk mengkaji setiap disiplin ilmu, 
baik dalam bentuk intradisiplin (sesuai dengan bidangnya) misalnya 
linguis mendalami kajian linguistik dan fisikawan mendalami fisika 
maupun interdisiplin ilmu (tidak sesuai dengan bidangnya) misalnya 
ahli psikologi tertarik pada linguistik. Kenyataan menunjukkan 
bahwa kajian yang bersifat interdisiplin ilmu tidak kalah maraknya 
dengan kajian intradisiplin ilmu. Pada akhir abad ke-19 misalnya, 
di negara-negara barat telah banyak pakar psikologi yang 
mengkaji secara mendalam bahasa dan fenomena penggunaannya. 
Kebalikannya, banyak pula pakar linguistik yang belajar psikologi 
agar pemahamannya tentang bahasa sebagai objek kajiannya makin 
baik. Fenomena itu tidak perlu diherani karena bahasa memang 
dapat dijadikan sebagai objek kajian psikologi dan linguistik. 
Pemikiran-pemikiran mereka kemudian bertemu dalam suatu titik, 
yakni bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai objek kajian bersama, 
tentu saja dengan perspektif  yang berbeda. Linguis memberikan 
kontribusi dalam bentuk pemikiran yang berkaitan dengan bahasa 
dan penggunaannya, sedangkan ahli psikologi memberikan 
kontribusi dalam bentuk pemikiran yang berkaitan dengan proses 
mental yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa. 
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1. Ahli Bahasa yang Tertarik pada Psikologi 
Rintisan kerja sama antara psikologi dan linguistik sebenarnya 

sudah ada jauh sebelum psikolinguistik eksis sebagai disiplin ilmu 
yang mandiri. Linguis Jerman Wilhelm von Humboldt (1767—
1835), misalnya, pada awal abad ke-19 telah merintis kajian tentang 
hubungan bahasa dan pikiran. Von Humboldt membandingkan 
tata bahasa dari bahasa yang berbeda dan membandingkan perilaku 
bangsa penutur bahasa itu. Hasilnya menunjukkan bahwa bahasa 
menentukan pandangan masyarakat penuturnya. Pandangan 
Von Humboldt tersebut, secara tidak langsung, dipengaruhi oleh 
aliran rasionalisme yang menganggap bahasa bukan sebagai suatu 
bahan yang siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan 
sebagaimana anggapan aliran empirisme. Aliran empirisme yang 
berhubungan erat dengan psikologi asosiasi mengkaji bagian-
bagian yang membentuk suatu benda sampai yang sekecil-kecilnya 
dan mendasarkan kajiannya pada faktor-faktor luar yang langsung 
dapat diamati. Aliran ini bersifat atomistik dan sering dikaitkan 
dengan asosianisme dan positivisme. Berbeda dengan empirisme, 
aliran rasionalisme mengkaji prinsip-prinsip akal dan faktor bakat 
atau pembawaan yang bertanggung jawab mengatur perilaku 
manusia. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu kesatuan yang utuh 
dan menganggap batin atau akal sebagai faktor yang penting untuk 
diteliti guna memahami perilaku manusia. Aliran ini dianggap 
bersifat holistik dan dikaitkan dengan nativisme, idealisme, dan 
mentalisme. 

Pandangan bahwa bahasa menentukan pandangan masyarakat 
penuturnya juga disampaikan oleh Edward Sapir (1884-1939), 
seorang sarjana linguistik dan antropologi Amerika awal abad ke-
20. Seperti halnya von Humbolt, Sapir juga menyertakan psikologi 
dalam kajian tentang bahasa. Menurut Sapir, psikologi dapat 
memberikan dasar yang kuat bagi kajian bahasa. Dalam kajiannya 
tentang hubungan bahasa dan pikiran, Sapir menyimpulkan bahwa 
bahasa memengaruhi pikiran manusia. Linguistik, menurut Sapir, 
dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi psikologi gestalt. 
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Kebalikannya, psikologi gestalt dapat memberikan kontribusi 
pemikiran bagi kajian linguistik.

Fenomena yang lain ditunjukkan oleh Leonard Bloomfield 
(1887-1949). Dalam menganalisis bahasa, linguis Amerika 
ini dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang bertentangan. 
Sebelum dipengaruhi oleh psikologi behaviorisme, ia dipengaruhi 
oleh psikologi mentalisme. Ketika masih dipengaruhi psikologi 
mentalisme, Bloomfield benpendapat bahwa bahasa  merupakan 
ekspresi pengalaman yang lahir karena kuatnya tekanan emosi. 
Dalam kondisi tertentu, kuatnya tekanan emosi itu memunculkan 
kalimat seruan, misalnya Minggir, awas mobil lewat! Dalam kondisi yang 
lain, misalnya karena ingin menginformasikan hal penting, kuatnya 
tekanan emosi memunculkan kalimat deklaratif, misalnya Hari ini 
kita akan mempresentasikan proposal proyek kita di depan jajaran direksi 
PT Pembangunan Abadi. Dalam kondisi yang lagi, misalnya karena 
ingin meminta informasi, kuatnya tekanan emosi memunculkan 
kalimat interogatif, misalnya Kalau persoalannya demikian, bagaimana 
solusinya? 

Sejak tahun 1925, Bloomfield meninggalkan mentalisme dan 
mulai menggunakan behaviorisime. Ia menerapkannya dalam teori 
bahasanya yang sekarang terkenal dengan nama linguistik struktural 
atau linguistik taksonomi.

Aktivitas yang hampir sama ditunjukkan oleh Otto Jespersen. 
Linguis Denmark tersebut menganalisis bahasa dari sudut pandang 
mentalisme yang berbau behaviorisme. Menurut Jespersen, bahasa 
bukanlah suatu entitas dalam pengertian satu benda seperti seekor 
anjing atau seekor kuda. Bahasa merupakan simbol di dalam 
otak manusia yang melambangkan atau membangkitkan pikiran. 
Menurut Jespersen, berkomunikasi harus dilihat dari sudut perilaku 
(sejalan dengan behaviorisme). Bahkan, ketika suatu kata diucapkan, 
misalnya Pergi!, ucapan memerintah itu dapat dibandingkan dengan 
kegiatan atau tingkah laku yang lain, misalnya berjalan, meletakkan 
sesuatu, mencuci baju, dan membersihkan kamar mandi.

Berbeda dengan von Humbolt, Sapir, Bloomfield, Jespersen;  
linguis berkebangsaan Swiss  Ferdinand de Saussure (1858-1913) 
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berusaha menjelaskan apa sebenarnya bahasa dan bagaimana 
keadaannya di dalam otak (psikis). Dia memperkenalkan konsep 
penting yang disebutnya sebagai langue (sistem bahasa), parole 
(tuturan), dan langage (bahasa). De Saussure menegaskan bahwa 
objek kajian linguistik adalah langue, sedangkan parole adalah objek 
kajian psikologi. Hal itu berarti bahwa untuk mengkaji bahasa 
secara tuntas, orang perlu menggabungkan linguistik dan psikologi 
karena langue dan parole dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Kajian 
terhadap langue tanpa parole tidak lengkap, kajian parole tanpa langue 
juga tidak lengkap. 

2. Ahli Psikologi yang Tertarik pada Linguistik
Dalam tahap awal perkembangan psikolinguistik, apa yang 

dilakukan tokoh-tokoh linguistik dilakukan pula oleh tokoh-
tokoh psikologi. Perbedaannya adalah tokoh-tokoh linguistik 
seperti Humbolt, Sapir, Bloomfield, dan Jespersen memanfaatkan 
psikologi untuk mengkaji dan mengembangkan linguistik, 
sementara tokoh-tokoh psikologi seperti Dewey, Wundt, Titchener, 
Pillsbury dan Meader, Watson, Buchler, Weiss, Caroll, dan lain-lain 
memanfaatkan linguistik untuk mengkaji dan mengembangkan 
psikologi. Sekalipun secara teknis apa yang mereka lakukan 
berbeda, mereka mempunyai semangat yang sama, yakni mereka 
yakin bahwa linguistik dan psikologi dapat didekatkan. Pendekatan 
kedua disiplin ilmu tersebut memberikan keuntungan pada kedua 
belah pihak. Pada satu sisi, kajian linguistik dan psikologi makin 
luas dan komprehensif; pada sisi lain, makin banyak masalah dalam 
linguistik dan psikologi yang dapat dipecahkan secara kolaboratif.

Di antara beberapa tokoh psikologi yang tertarik pada 
linguistik, John Dewey (1859-952) barangkali dapat diposisikan 
sebagai tokoh yang paling terkenal.  Ahli psikologi Amerika 
Serikat yang dikenal sebagai pelopor empirisme murni tersebut 
mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan 
analisis linguistik bahasa anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip 
psikologi. Satu di antara beberapa saran Dewey adalah bahwa  
penggolongan kata-kata yang diucapkan anak-anak seyogianya 
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dilakukan berdasarkan arti kata-kata itu menurut anak-anak, 
bukan berdasarkan arti kata-kata itu menurut orang dewasa. Dari 
segi tata bahasa pun demikian. Tata bahasa untuk kalimat yang 
diucapkan anak-anak harus dibedakan dengan bentuk tata bahasa 
orang dewasa. Dengan cara tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip 
psikologi, dapat ditentukan perbandingan antara bahasa anak-anak 
dan bahasa orang dewasa. Di samping itu, juga dapat ditentukan 
kecenderungan pikiran (mental) anak-anak yang dihubungkan 
dengan perbedaan-perbedaan penggunaan bahasa. Kajian seperti 
itu, menurut Dewey, dapat memberikan sumbangan pemikiran 
yang besar pada psikologi.

Berbeda dengan Dewey yang kajiannya telah menyentuh aspek 
teknis, Wilhelm Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman yang 
terkenal sebagai pendukung teori apersepsi menganggap bahwa 
bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran. Wundt-lah 
ahli psikologi yang kali pertama mengembangkan teori mentalistik 
secara sistematis. Dalam pandangan Bapak Psikolinguistik Klasik 
ini, bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk gerak-gerik yang 
secara tidak sadar digunakan untuk mengungkapkan perasaan-
perasaan yang sangat kuat. Selanjutnya, unsur-unsur perasaan 
tersebut bertukar peran dengan unsur-unsur mentalitas (akal). 
Unsur-unsur mentalitas tersebut kemudian diatur oleh kesadaran 
sehingga menjadi alat pertukaran pikiran yang berwujud bahasa. 
Dengan demikian, menurut Wundt, setiap bahasa yang diwujudkan 
dalam bentuk kalimat, misalnya terdiri atas ucapan-ucapan bunyi 
atau isyarat-isyarat lain yang melalui gerakan otot dapat menembus 
pancaindera untuk menyampaikan keadaan batin, konsep, dan 
perasaan kepada orang lain. Teori performansi bahasa yang 
dikembangkan oleh Wundt tersebut didasarkan pada analisis 
psikologis terhadap (1) fenomena fisik yang terdiri atas produksi dan 
persepsi bunyi dan (2) fenomena psikis yang terdiri atas rentetan 
pikiran. Karena produksi dan resepsi bunyi diperformansikan atau 
diwujudkan dalam bentuk bahasa, Wundt berpendapat bahwa 
interaksi antara fenomena fisik dan fenomena psikis dapat dipahami 
dengan lebih baik melalui kajian struktur bahasa.
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Ahli psikologi yang senegara dengan Wundt, yakni Karl 
Buchler, menganggap pemikiran Wundt tersebut berat sebelah. 
Buchler setuju bahwa bahasa mempunyai tiga fungsi, yakni 
ekspresi, evokasi, dan representasi; namun, menurutnya, ada fungsi 
lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam gerakan ekspresi, yakni 
fungsi koordinasi atau penyelarasan. Fungsi koordinasi berguna 
untuk mengoordinasikan (menyelaraskan) bahasa dengan isi atau 
kandungan makna. 

Sekalipun mendapatkan tantangan, misalnya yang dilakukan 
oleh Buchler, teori performansi bahasa yang diperkenalkan oleh 
Wund tersebut kemudian berkembang luas setelah Titchener, 
seorang ahli psikologi asal Inggris yang bermigrasi ke Amerika, 
menyosialisasikannya dengan nama psikologi kesadaran atau 
psikologi introspeksi. Sosialisasi secara intensif  psikologi introspeksi 
itu mendapatkan respon besar-besaran hingga memunculkan 
revolusi psikologi di Amerika Serikat. Pada akhirnya, berkembanglah 
teori behaviorisme yang menyingkirkan kesadaran atau introspeksi 
dari psikologi dan kajian bahasa.

Perkembangan teori behaviorisme dalam psikologi 
menghasilkan psikologi behaviorisme. Salah satu tokohnya, yakni 
Watson (1878-1958), berpandangan bahwa perilaku berbahasa 
pada dasarnya sama tingkatannya dengan perilaku yang lain. Dalam 
pandangan Watson, perilaku berbahasa tidak berbeda dengan sistem 
otot saraf  yang berada di kepala, leher, dan bagian dada manusia. 
Pada mulanya, tujuan utama Watson adalah menghubungkan 
perilaku berbahasa yang implisit, yakni berpikir, dengan perilaku 
berbahasa yang tersurat, yaitu bertutur. Pada akhirnya, Watson 
menyelaraskan perilaku berbahasa itu dengan kerangka pembiasaan 
respon menurut teori Pavlov. Dalam  penyelarasan itu dinyatakan 
bahwa kata-kata diperlakukan sebagai pengganti benda-benda yang 
tersusun dalam suatu sisi respon yang dibiasakan.

Tokoh psikologi behaviorisme Amerika yang dikenal sealiran 
dengan Watson adalah Weiss. Ia mengakui adanya aspek mental 
bahasa, tetapi aspek itu sulit dikaji atau didemonstrasikan karena 
bersifat abstrak. Weiss berpandangan bahwa bahasa merupakan  
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wujud perilaku apabila penggunaannya disesuaikan dengan 
lingkungan sosial. Sebagai suatu bentuk perilaku, bahasa memiliki 
ciri fisiologis dan sosial. Sebagai alat ekspresi, bahasa memiliki 
tenaga mentalitas.

Satu catatan yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa 
Weiss merupakan seorang tokoh yang merintis jalan ke arah 
lahirnya disiplin psikolinguistik. Dialah yang berhasil mengubah 
pikiran Bloomfield dari penganut mentalisme menjadi pelopor 
behaviorisme. Dia pula yang menjadikan linguistik Amerika pada 
tahun 50-an berbau behaviorisme. 

Pertanyaannya, Bagaimana ahli-ahli psikologi mentalisme 
menyikapi pandangan ahli-ahli psikologi behaviorisme?” Pillsbury 
dan Meader, misalnya, ternyata melakukan hal yang kurang lebih 
sama dengan yang dilakukan ahli-ahli psikologi behaviorisme. 
Bahkan, analisisnya dipandang relevan jika ditinjau dari segi 
perkembangan neuropsikolinguistik dewasa ini. Menurut Pillsbury 
dan Meader, bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan 
pikiran dan perasaan. Mengenai perkembangan bahasa, Pillsbury 
dan Meader mengatakan bahwa manusia mula-mula berpikir, 
kemudian mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata. Untuk 
memahaminya, diperlukan pengetahuan tentang bagaimana kata-
kata digunakan, bagaimana kata-kata  dihubungkan dengan ide-
ide lain yang nonverbal, bagaimana ide-ide muncul dan terwujud 
dalam bentuk imaji, bagaimana gerakan ucapan dipicu oleh ide, 
dan bagaimana pendengar atau pembaca menerjemahkan kata-kata 
yang didengamya. Dari hal tersebut tampak adanya kesejalanan 
antara tujuan psikologi mental dan tujuan linguistik seperti yang 
dikembangkan oleh Noam Chomsky.

Mencermati uraian di depan dapat dibandingkan kerangka 
berpikir antara ahli psikologi behaviorisme dan ahli psikologi 
mentalisme? Jika demikian, cobalah mengikuti pemikiran John 
B. Caroll, seorang ahli psikologi Amerika Serikat yang dipandang 
sebagai salah satu tokoh psikolinguistik modern. Ia mencoba 
mengintegrasikan fakta-fakta yang ditemukan dalam linguistik 
murni, seperti unit ucapan, keteraturan, dan sebagainya dengan 
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teori psikologi pada tahun 40-an. Ia kemudian mengembangkan 
teori simbolik, yakni teori bahwa respon kebahasaan harus lebih 
dulu memainkan peran dalam bentuk isyarat sehingga sesuatu dapat 
menjelaskan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, isyarat itu harus 
dapat dipahami agar memudahkan pihak lain dalam memberikan 
respon.

Para linguis dan ahli psikologi yang sosok dan pemikirannya 
diuraikan di depan pada dasarnya merupakan tokoh-tokoh 
terkenal/berpengaruh yang mencoba menindaklanjuti rintisan 
hubungan atau kerja sama antara psikologi dan linguistik yang telah 
ada sebelumnya. Sebetulnya, kerja sama antara ahli psikologi dan 
linguis telah terjadi sejak tahun 1860, yakni ketika Heyman Steinhal, 
seorang ahli psikologi, bertukar peran menjadi linguis dan Moritz 
Lazarus, seorang linguis bertukar peran menjadi ahli psikologi. 
Mereka menerbitkan jurnal yang secara khusus menyoroti psikologi 
bahasa dari sudut psikologi dan linguistik. Satu pemikiran penting 
yang dinyatakan Steinhal adalah bahwa psikologi tidak mungkin 
hidup tanpa linguistik.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Albert Thumb dan Karl 
Marbe. Pada tahun 1901, linguis Albert Thumb bekerja sama dengan 
ahli psikologi Karl Marbe untuk menerbitkan buku yang kemudian 
dianggap sebagai buku psikolinguistik pertama yang diterbitkan. 
Buku tersebut berisi penyelidikan eksperimental tentang dasar-
dasar psikologi pembentukan analogi pertuturan. Dalam buku 
tersebut kedua orang itu menggunakan kaidah-kaidah psikologi 
eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis linguistik. Satu 
di antara beberapa hipotesis yang kebenarannya dicoba untuk 
dibuktikan adalah bahwa suatu kata cenderung berhubungan 
dengan kata lain yang berkategori (kelas katanya) sama, misalnya 
kata benda berhubungan dengan kata benda, kata sifat berhubungan 
dengan kata sifat. Hasil penelitian tersebut mendasari kokohnya 
psikolinguistik sebagai disiplin ilmu yang mandiri. 

Berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa, usaha ke arah kerja 
sama secara langsung antara linguis dan ahli psikologi di Amerika 
Serikat dirintis oleh Social Science Research Council yang menganjurkan 
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diadakannya seminar antara ahli psikologi dan linguis secara 
kolaboratif. Pada awal tahun 1950-an Osgood dan Caroll (ahli 
psikologi) serta Sebeok (linguis) mengadakan seminar bersama-
sama. Naskah seminar kemudian didokumentasikan dalam bentuk 
buku psikolinguistik yang diberi judul Psycholinguistic, A Survey of  
Theory and Research Problems. Buku yang diterbitkan pada tahun 1954 
tersebut disunting oleh Osgood dan Sebeok. 

Sekalipun disiplin ilmu psikolinguistik telah dirintis sejak 
awal abad XX, kenyataannya baru pada tahun 1963 tanda-tanda 
psikolinguistik sebagai disiplin-ilmu baru yang mandiri tampak. 
Hal itu terjadi ketika Osgood menulis suatu artikel dalam jurnal 
American Psychology yang berjudul On Understanding and Creating 
Sentences. Dalam tulisan itu Osgood menjelaskan teori baru 
dalam behaviorisme yang dikenal dengan neobehavionisme yang 
dikembangkan oleh Mouwer, seorang ahli psikologi yang berminat 
pada kajian bahasa. Pandangan Osgood itu dikenal dengan nama 
teori mediasi, suatu teori yang digunakan untuk mengkaji peristiwa 
batin yang menengahi stimulus dan respon. 

Skinner dan behavioris yang lain mengkritik teori mediasi 
karena teori ini secara tidak langsung berusaha memperkokoh 
peran akal dalam psikologi, sementara dalam pandangan mereka 
mentalisme telah disingkirkan oleh behaviorisme. Alasan lain kritik 
Skinner dkk. adalah bahwa apa yang digambarkan oleh teori mediasi 
tidak dapat diamati secara langsung. 

Sekalipun dikritik, Osgood merasakan kekuatan teorinya 
dengan dukungan Lenneberg, sosok produk pertama mahasiswa 
yang digodok oleb psikolinguistik. Lenneberg berpendapat bahwa 
manusia memiliki kecenderungan biologis untuk memperoleh 
bahasa. Hal itu bersifat khusus. Hanya manusia yang memilikinya. 
Alasan yang menguatkan pendapat Lenneberg adalah sebagai 
berikut:

(1) dalam otak manusia terdapat pusat-pusat syaraf  yang bersifat 
khas

(2)  perkembangan bahasa pada semua bayi sama 
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(3)  menghambat pertumbuhan bahasa manusia sulit

(4)  bahasa tidak mugkin diajarkan kepada makhluk lain

(5)  terdapat gejala yang menunjukkan adanya kesemestaan 
bahasa.

Dua tahun setelah Osgood menulis artikel On Understanding 
and Creating Sentences, George A. Miller memastikan bahwa kelahiran 
disiplin baru psikolinguistik tidak dapat dielakkan lagi. Tugas 
psikolinguistik, dalam pandangan Miller, adalah menguraikan 
proses psikologis yang terjadi ketika seseorang menggunakan 
bahasa. Pendapat Miller tersebut tampaknya lebih berorientasi pada 
mentalisme Chomsky dan teori Lenneberg. Miller dengan tegas 
menolak pendapat Osgood dan Sebeok yang behavioris. Miller 
memperkenalkan teori linguistik Chomsky kepada pakar psikologi. 
Miller juga mengkritik pakar psikologi yang  mengandalkan 
kajian makna. Sekalipun demikian, secara umum perkembangan 
psikolinguistik pada pertengahan abad ke-20 itu masih didominasi 
oleh psikologi behaviorisme dan neobehaviorisme.

Sejauh ini psikolinguistik setidak-tidaknya telah mengalami 
lima perubahan arah.  Pada periode pertama, yakni pada tahun 
1950-an, teori psikolinguistik dipengaruhi oleh pandangan/teori 
behaviorisme, misalnya yang dinyatakan oleh Skinner, dan teori 
taksonomi struktural, misalnya yang dinyatakan oleh Bloomfield. 
Pada periode kedua, yakni tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 
1970-an, pandangan mentalistik kognitivis dan transformasionalis 
seperti yang dinyatakan oleh Noam Chomsky mendominasi semua 
aspek psikolinguistik. Pada periode ketiga, yakni tahun 1980-an, 
psikolinguistik dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pragmatik 
komunikatif. Sekalipun demikian, aspek bahasa dalam lingkaran 
teori transformasional masih tampak pengaruhnya, khususnya 
dalam hal pengajaran bahasa kedua. Pada periode keempat, yakni 
tahun 1990-an,  pandangan pragmatik dan sosiolinguistik menjadi 
arus utama (main stream). Pada periode kelima, yakni tahun 
2000-an, diusulkan model integratif  yang terdiri atas komponen 
behavioral, kognitif, dan ciri kepribadian (Ardiana dan Sodiq, 
2003). Demikian sekelumit korelasi dan proses yang dilalui oleh 



12   | Sultan, MA, Sudi Yahya, Lc, M.Pd

psikologi dan linguistic dalam mengintegrasikan dirinya menjadi 
psikolinguistik.

C. Rangkuman
Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa rintisan kerja sama 

antara psikologi dan linguistik sudah ada sebelum psikolinguistik 
eksis sebagai disiplin ilmu. Linguis Jerman Wilhelm von Humboldt, 
misalnya, pada awal abad ke-19 telah merintis kajian tentang 
hubungan bahasa dan pikiran. Von Humboldt membandingkan 
tata bahasa dari bahasa yang berbeda dan membandingkan perilaku 
bangsa penutur bahasa itu. Dalam kajian tentang hubungan bahasa 
dan pikiran, Sapir menyimpulkan bahwa bahasa memengaruhi 
pikiran manusia. Ketika masih dipengaruhi psikologi mentalisme, 
Bloomfield benpendapat bahwa bahasa  merupakan ekspresi 
pengalaman yang lahir karena kuatnya tekanan emosi. Sejak 
tahun 1925, Bloomfield meninggalkan mentalisme dan mulai 
menggunakan behaviorisime. Ia menerapkannya dalam teori 
bahasanya: linguistik struktural atau linguistik taksonomi.Menurut 
Jespersen, bahasa bukan suatu entitas/benda, melainkan simbol 
di dalam otak manusia yang melambangkan atau membangkitkan 
pikiran. De Saussure yang menjelaskan bahasa dan keadaannya di 
dalam otak (psikis) memperkenalkan konsep langue (sistem bahasa), 
parole (tuturan), dan langage (bahasa). Objek kajian linguistik 
adalah langue, sedangkan objek kajian psikologi adalah parole. 

Apa yang dilakukan tokoh-tokoh linguistik di atas dilakukan 
pula oleh tokoh-tokoh psikologi. Perbedaannya adalah tokoh-
tokoh linguistik memanfaatkan psikologi untuk mengkaji linguistik, 
sementara tokoh-tokoh psikologi memanfaatkan linguistik untuk 
mengkaji psikologi.

John Dewey, ahli psikologi dan pelopor empirisme murni, 
mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan 
analisis linguistik bahasa anak-anak berdasarkan prinsip psikologi. 
Penggolongan kata yang diucapkan anak-anak, menurutnya, 
seyogianya dilakukan berdasarkan arti kata menurut anak-anak, 
bukan  menurut orang dewasa. Tata bahasa untuk kalimat yang 
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diucapkan anak-anak juga harus dibedakan dengan tata bahasa 
orang dewasa. 

Wundt menganggap bahwa bahasa merupakan alat untuk 
mengungkapkan pikiran. Bahasa pada mulanya lahir dalam bentuk 
gerak-gerik yang secara tidak sadar digunakan untuk mengungkapkan 
kuatnya perasaan. Perasaan itu bertukar peran dengan unsur 
mentalitas (akal). Unsur mentalitas kemudian diatur oleh kesadaran 
sehingga menjadi alat pertukaran pikiran yang berwujud bahasa.  
Buchler menambahkan pentingnya fungsi koordinasi yang berguna 
untuk mengoordinasikan (menyelaraskan) bahasa dengan isi atau 
kandungan makna. Teori performansi bahasa yang diperkenalkan 
Wundt berkembang luas setelah Titchener menyosialisasikannya 
dengan nama psikologi kesadaran atau psikologi introspeksi. 
Namun, sejalan dengan berkembangnya behaviorisme, kesadaran 
atau introspeksi tersingkir dari psikologi dan kajian bahasa.

Perkembangan behaviorisme dalam psikologi menghasilkan 
psikologi behaviorisme. Seorang tokohnya, Watson, berpandangan 
bahwa perilaku berbahasa setingkat dengan perilaku lain. Awalnya, 
tujuan utama Watson adalah menghubungkan perilaku berbahasa 
implisit (berpikir) dengan perilaku berbahasa eksplisit (bertutur). 
Pada akhirnya, Watson menyelaraskan perilaku berbahasa itu 
dengan kerangka pembiasaan respon. 

Weiss mengakui aspek mental bahasa, tetapi aspek itu sulit 
dikaji karena abstrak. Menurutnya, bahasa merupakan wujud 
perilaku bila penggunaannya sesuai dengan lingkungan sosial. 
Sebagai bentuk perilaku, bahasa memiliki ciri fisiologis dan sosial; 
sebagai alat ekspresi, bahasa memiliki tenaga mentalitas. 

Kantor meyakinkan ahli berbagai ilmu di Amerika bahwa 
bahasa merupakan bidang garapan bersama ahli psikologi dan 
linguis. Ia mengkritik pengikut psikologi mentalisme karena tidak 
mampu menyumbangkan apa pun kepada linguistik. Menurutnya, 
bahasa bukan alat untuk menyampaikan ide, keinginan, atau 
perasaan; bukan alat fisik untuk proses mental; melainkan produk 
perilaku.
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Pillsbury dan Meader menyatakan bahwa bahasa merupakan 
alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Mengenai 
perkembangan bahasa, mereka menyatakan bahwa awalnya 
manusia berpikir, kemudian mengungkapkan pikiran dengan 
kata-kata. Untuk memahaminya, diperlukan pengetahuan tentang 
bagaimana kata digunakan, bagaimana kata  dihubungkan dengan 
ide nonverbal, bagaimana ide muncul dan terwujud dalam bentuk 
imaji, bagaimana gerakan ucapan dipicu oleh ide, dan bagaimana 
pendengar/pembaca menerjemahkan kata yang didengamya. 

Caroll mengintegrasikan fakta dalam linguistik murni dengan 
teori psikologi. Ia mengembangkan teori simbolik bahwa respon 
kebahasaan harus lebih dulu memainkan peran dalam bentuk 
isyarat sehingga sesuatu dapat menjelaskan yang lain. Isyarat harus 
dapat dipahami agar memudahkan pihak lain dalam memberikan 
respon.

Sebetulnya, kerja sama antara ahli psikologi dan linguis telah 
terjadi sejak tahun 1860, yakni ketika Heyman Steinhal, seorang 
ahli psikologi, bertukar peran menjadi linguis dan Moritz Lazarus, 
seorang linguis, bertukar peran menjadi ahli psikologi. Satu 
pemikiran penting Steinhal adalah bahwa psikologi tidak mungkin 
hidup tanpa linguistik.

Pada tahun 1901 linguis Albert Thumb bekerja sama 
dengan ahli psikologi Karl Marbe untuk menerbitkan buku yang 
berisi penyelidikan eksperimental tentang dasar-dasar psikologi 
pembentukan analogi pertuturan. Mereka menggunakan kaidah 
psikologi eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis 
linguistik, misalnya suatu kata cenderung berhubungan dengan 
kata lain yang berkategori (kelas katanya) sama.

Kerja sama antara linguis dan ahli psikologi di Amerika Serikat 
dirintis oleh Social Science Research Council yang menganjurkan 
diadakannya seminar antara ahli psikologi dan linguis secara 
kolaboratif. Osgood dan Caroll (ahli psikologi) serta Sebeok 
(linguis) melakukan hal tersebut dan mendokumentasikannya 
dalam bentuk buku yang berjudul Psycholinguistic, A Survey of  
Theory and Research Problems.
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Sekalipun dirintis sejak awal abad XX, kenyataannya baru 
pada tahun 1963 tanda-tanda psikolinguistik menjadi disiplin-ilmu 
baru yang mandiri tampak. Ketika itu Osgood menulis artikel dalam 
jurnal American Psychology yang berjudul On Understanding 
and Creating Sentences. Osgood menjelaskan teori baru dalam 
behaviorisme yang dikenal dengan neobehavionisme. Pandangan 
Osgood itu dikenal dengan nama teori mediasi, suatu teori yang 
digunakan untuk mengkaji peristiwa batin yang menengahi stimulus 
dan respon. 

Skinner dan para behavioris mengkritik teori mediasi 
karena dianggapnya memperkokoh peran akal dalam psikologi, 
sementara dalam pandangannya mentalisme telah disingkirkan 
oleh behaviorisme. Alasan lain kritik Skinner dkk. adalah bahwa 
yang digambarkan oleh teori mediasi tidak dapat diamati secara 
langsung. Dengan dukungan Lenneberg yang berpendapat bahwa 
manusia memiliki kecenderungan biologis untuk memperoleh 
bahasa, Osgood bergeming. 

Dua tahun setelah Osgood menulis artikel On Understanding 
and Creating Sentences, Miller memastikan kelahiran disiplin 
baru psikolinguistik. Menurutnya, tugas psikolinguistik adalah 
menguraikan proses psikologis yang terjadi ketika seseorang 
berbahasa. Pendapat Miller berorientasi pada mentalisme Chomsky 
dan teori Lenneberg. Miller menolak pendapat Osgood dan Sebeok 
yang behavioris. Meski demikian, perkembangan psikolinguistik 
pada pertengahan abad XX didominasi oleh psikologi behaviorisme 
dan neobehaviorisme.

Psikolinguistik mengalami beberapa perubahan arah.  Pada 
periode 1950-an,  psikolinguistik dipengaruhi behaviorisme dan 
teori taksonomi struktural. Pada periode 1960-an s.d. awal 1970-
an, pandangan mentalistik kognitivis dan transformasionalis 
mendominasi psikolinguistik. Pada periode 1980-an, 
psikolinguistik dipengaruhi pragmatik komunikatif, di samping 
teori transformasional. Pada periode 1990-an,  pragmatik dan 
sosiolinguistik menjadi arus utama. Pada periode 2000-an, muncul 
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model integratif  yang terdiri atas komponen behavioral, kognitif, 
dan ciri kepribadian.

D. Tugas
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban 

yang benar dan sesuai dengan uraian materi di atas.

Sebutkan nama tokou-tokoh linguistik (ahli bahasa) yang 1. 
tertarik menkaji Psikologi!

Sebutkan nama tokoh-tokoh psikologi yang tertarik mengkaji 2. 
bahasa!

Jelaskan pandangan ahli bahasa terhadap kajian psikologi!3. 

Jelaskan pandangan ahli psikologi terhadap kajian linguistik!4. 

Sebutkan dan jelaskan dua hal yang mempengaruhi pandangan 5. 
Leonard Bloomfield dalam kajian linguistic!
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BAB II

PERKEMBANgAN PSIKOLINgUISTIK

A. Pendahuluan 
Sejauh ini tentu telah dipelajari berbagai disiplin ilmu, 

misalnya ilmu agama, ilmu olahraga, ilmu bahasa, matematika, 
ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Tiap-tiap 
disiplin ilmu mempunyai karakteristik yang khas sehingga tidak 
ada dua disiplin ilmu yang betul-betul sama, baik dari segi sejarah 
kemunculannya, objek kajian, maupun pendekatan yang digunakan. 
Sekalipun demikian, antardisiplin ilmu memiliki kesamaan, yakni 
sama-sama dinamis. Materi yang dikaji dalam ilmu pengetahuan 
alam seratus tahun yang lalu, misalnya, tidak sama dengan materi 
yang dikaji masa kini. Hal itu berlaku untuk semua ilmu sehingga 
dapat dinyatakan bahwa tidak ada satu ilmu pun yang bersifat statis. 
Sifat dinamis ilmu mengisyaratkan bahwa dari waktu ke waktu ilmu 
terus berkembang. Pada satu sisi perkembangannya berbentuk 
meluasnya cakupan materi,  pada sisi lain berbentuk sinergi dengan 
disiplin ilmu lain yang kemudian menjadi dasar terbentuknya disiplin 
ilmu baru. Psikolinguistik, misalnya, merupakan disiplin ilmu baru 
sebagai produk sinergi antara psikologi dan linguistik. 

Terkait dengan hal tersebut, dalam materi ini diuraikan hal-hal 
yang berhubungan dengan pengertian/definisi psikolinguistik dan 
perkembangan psikolinguistik. Sejalan dengan substansi tersebut, 
setelah mempelajari ini diharapkan dapat menjelaskan pengertian, 
bidang-bidang kajian, dan perkembangan psikolinguistik.

B. Pengertian dan Bidang Kajian Psikolinguistik
Psikolinguistik merupakan disiplin ilmu baru sebagai produk 

sinergi antara psikologi dan linguistik. Hal itu mengisyaratkan bahwa 
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pemaknaan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan 
psikologi dan linguistik. Begitu juga halnya dalam pemilahan bidang 
kajian psikolinguistik, pemikiran-pemikiran yang terkait dengan 
disiplin induknya, khususnya linguistik, tidak dapat ditinggalkan. 
Bagaimana sebenarnya pengertian psikolinguistik sebagai produk 
sinergi antara dua disiplin ilmu yang dalam realitas mempunyai 
orientasi yang berbeda? Berikut uraiannya.

1. Pengertian psikolinguistik
Pemaknaan satu istilah harus menelusuri asal-usulnya. 

Ambillah contoh kata reuni. Kata tersebut dapat dimaknai dengan 
cara menelusuri asal-usulnya, yakni bahwa reuni berasal dari re 
yang bermakna ”kembali” dan uni yang bermakna ”bersatu”. Jadi, 
reuni bermakna ”bersatu kembali”. Teknik pemaknaan kata atau 
istilah secara etimologi adalah ilmu tentang asal-usul kata tersebut 
memang tidak dapat digeneralisasikan. Kenyataan menunjukkan 
tidak semua kata atau istilah dapat dimaknai dengan cara demikian. 
Lalu bagaimana  memaknai istilah psikolinguistik?

Caranya adalah menguraikan komponen pembentuk 
psikolinguistik, yakni psikologi dan linguistik. Dalam pandangan 
tradisional, psikologi merupakan disiplin ilmu yang diorientasikan 
untuk mengkaji seluk-beluk stimulus,  respon, dan proses berpikir 
yang mendasari lahirnya stimulus atau respon. Dalam pandangan 
modern, psikologi merupakan disiplin ilmu yang diorientasikan 
untuk mengkaji  proses berpikir manusia dan segala bentuk 
manifestasinya yang mengatur perilaku manusia secara umum. 
Dari kajian tersebut fenomena perilaku manusia diharapkan dapat 
dipahami, dijelaskan, dan diramalkan. Berbeda dengan psikologi, 
linguistik merupakan disiplin ilmu yang diorientasikan untuk 
mengkaji seluk-beluk bahasa dari segi sejarah, struktur, kaidah, 
penerapan, dan perkembangannya. Dari kajian tersebut fenomena 
bahasa diharapkan dapat dipahami dan dijelaskan secara memadai. 

Uraian mengenai psikologi dan linguistik tersebut secara 
tidak langsung menunjukkan bahwa masing-masing mempunyai 
orientasi tersendiri. Dengan kata lain, psikologi dan linguistik 



Psikolinguistik  dalam Pembelajaran  Bahasa Arab |   19

merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda. Meskipun demikian, 
titik temu atau benang merahnya terlihat jelas karena keduanya 
menaruh perhatian yang besar terhadap bahasa, tentu saja dengan 
mekanisme yang berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana 
letak titik temunya?

Jika linguistik digunakan untuk membicarakan bahasa, tentu 
saja tidak ada hal yang perlu dipertanyakan karena konsentrasi 
ilmu tersebut memang mengkaji bahasa dan seluk-beluknya. Tidak 
demikian halnya dengan psikologi karena, seperti dinyatakan 
sebelumnya, konsentrasi ilmu ini adalah mengkaji proses berpikir 
manusia dan segala bentuk manifestasinya yang mengatur perilaku 
manusia. Jika psikologi digunakan untuk membicarakan bahasa, 
banyak hal yang patut dipertanyakan, di antaranya ”apa hubungan 
proses berpikir dan bahasa” dan ”apa hubungan bahasa dan 
perilaku manusia”. Pertanyaan-pertanyaan itu rasional dan tidak 
mengada-ada. Karena itu, harus ditemukan jawaban yang rasional 
pula bahwa proses berpikir dan bahasa merupakan dua hal yang 
berkaitan. Demikian juga bahasa dan perilaku manusia, kaitan 
keduanya harus dapat dijelaskan secara rasional.

Proses berpikir dan bahasa merupakan dua hal yang berbeda, 
tetapi keduanya berkaitan. Dalam berpikir, orang menggunakan 
sistem bahasa sebagai instrumen untuk (a) mengidentifikasi apa 
yang dipikirkan, (b) mengurutkan butir-butir pokok pikiran, dan 
(c) mengembangkan pikiran. Tanpa adanya sistem bahasa, proses 
berpikir tidak dapat direalisasikan. Kebalikannya, dalam berbahasa 
orang perlu berpikir. Tanpa berpikir, bahasa yang dihasilkan akan 
kacau dan sulit dipahami. Hal yang demikian pada umumnya 
dihindari karena menimbulkan banyak masalah sosial, misalnya 
salah paham dan konflik interpersonal yang dapat menjurus pada 
pertikaian, perpecahan, dan sebagainya.

Bahasa tidak hanya berkaitan dengan proses berpikir, tetapi 
juga perilaku manusia. Searle (1983) dalam teorinya tentang tindak 
tutur (speech act) menjelaskan bahwa bahasa merupakan salah 
satu bentuk produk perilaku atau produk tindakan. Berbahasa, 
menurutnya, adalah bertindak atau melakukan sesuatu. Hal itu berarti 
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bahwa berbahasa sejajar dengan menulis, membaca, mengendarai 
motor, mencangkul, belajar, mengajar, menyeberang, berenang, 
dan sebagainya. Logika tersebut berterima sebagaimana tampak 
pada orang yang melakukan kegiatan memerintah. Memerintah 
merupakan suatu bentuk tindakan agar orang kedua (orang yang 
diperintah) melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh 
orang yang memerintah.

Oleh sebab itu hubungan bahasa dan perilaku bersifat 
saling memengaruhi. Ada fakta yang menunjukkan bahwa bahasa 
memengaruhi perilaku dan ada fakta yang sebaliknya, yakni perilaku 
memengaruhi bahasa. Fakta bahwa bahasa memengaruhi perilaku 
pernah dibuktikan oleh Benjamin Lee Whorf  pada awal abad XX. 
Pada suatu hari, pengikut Edward Sapir tersebut mengumpulkan 
beberapa drum: sebagian penuh bensin dan sebagian tanpa 
bensin. Beberapa drum yang penuh bensin ditempatkan pada 
tempat khusus dan di atasnya diletakkan tulisan “DRUM PENUH 
BENSIN”. Beberapa drum yang lain ditempatkan di tempat 
yang berbeda dan di atasnya diletakkan tulisan “DRUM BEKAS 
BENSIN”. Whorf  mengamati bahwa ternyata orang berhati-hati 
ketika lewat dekat drum penuh bensin dan tidak berhati-hati ketika 
lewat dekat drum bekas bensin yang sebenarnya lebih berbahaya 
karena lebih mudah terbakar. Berdasarkan eksperimen tersebut 
Whorf  menyimpulkan bahwa perbedaan perilaku itu terjadi akibat 
tulisan (bahasa) yang diletakkan di atas drum. Andaikata posisi 
tulisan ditukar, besar kemungkinan bahwa perilaku orang-orang 
yang lewat menunjukkan gejala yang berkebalikan. Andaikata 
tidak ada tulisan sama sekali, perilaku orang-orang yang lewat juga 
berbeda. Demikianlah eksperimen yang melatarbelakangi apa yang 
kemudian disebut sebagai hipotesis Sapir-Whorf, yakni hipotesis 
bahwa bahasa membentuk perilaku.   

Berdasarkan teori ini, titik temu sebagaimana yang diuraikan 
di atas, akhirnya disepakati munculnya disiplin ilmu baru yang 
merupakan kombinasi atau hasil sinergi psikologi dan linguistik, 
yakni psikolinguistik. Menurut Aitchison (1984), psikolinguistik 
merupakan disiplin ilmu yang berorientasi pada studi tentang bahasa 
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dan pikiran. Secara lebih rinci, Simanjuntak (1987) menyatakan 
bahwa psikolinguistik merupakan disiplin ilmu yang berorientasi 
pada penguraian proses-proses psikologis yang terjadi apabila 
seseorang menghasilkan atau memahami kalimat dan bagaimana 
kemampuan berbahasa itu diperoleh. Pendapat dengan kerangka 
pikir yang berbeda dikemukakan oleh Robert Lado, Emmon Bach, 
dan John Lions. Menurut Lado, psikolinguistik merupakan disiplin 
ilmu kombinasi psikologi dan linguistik dalam studi tentang 
pengetahuan, penggunaan, dan perubahan bahasa serta hal-hal yang 
berkaitan dengannya yang tidak mudah didekati dengan salah satu 
dari kedua ilmu tersebut. Sementara itu, Bach dan Lions mempunyai 
pandangan yang kurang lebih sama, yakni bahwa psikolinguistik 
merupakan disiplin ilmu dengan titik tekan pada kegiatan  produksi, 
resepsi, dan rekognisi bahasa. Di samping pendapat-pendapat 
tersebut, masih banyak pendapat yang lain. Chaer (2003), misalnya, 
menyatakan bahwa psikolinguistik merupakan disiplin ilmu 
yang diorientasikan untuk menerangkan hakikat, pemerolehan, 
dan penggunaan struktur bahasa dan menerapkan pengetahuan 
linguistik, psikologi, dan masalah sosial lain yang berkaitan dengan 
bahasa. Berbeda dengan Chaer, Dardjowidjojo (2005) menyatakan 
bahwa psikolinguistik merupakan disiplin ilmu yang diorientasikan 
untuk mengkaji proses-proses mental yang dilalui manusia ketika 
berbahasa.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan 
bahwa psikolinguistik merupakan disiplin ilmu kombinasi antara 
psikologi dan linguistik yang diorientasikan untuk mengkaji proses 
psikologis yang terjadi pada orang yang berbahasa. Simpulan 
tersebut mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, psikolinguistik 
merupakan bidang studi yang tidak dapat eksis tanpa dukungan 
psikologi dan linguistik. Kedua, fokus kajian psikolinguistik bukan 
aspek kebahasaan, melainkan proses psikologis atau proses mental 
yang berkaitan dengan kegiatan berbahasa. Ketiga, sekalipun 
tidak menjadi fokus kajian, posisi kegiatan berbahasa dalam kajian 
psilinguistik strategis karena menjadi prasyarat layak atau tidaknya 
proses psikologis dikaji dalam psikolinguistik. Proses psikologis 
seseorang memenuhi kelayakan untuk dikaji dalam psikolinguistik 
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jika terjadi dalam kegiatan berbahasa. Kebalikannya, proses 
psikologis seseorang tidak memenuhi kelayakan untuk dikaji dalam 
psikolinguistik jika terjadi di luar kegiatan berbahasa.

Istilah psikolinguistik (psycholinguistic) sebenarnya bukanlah 
istilah yang kali pertama digunakan untuk menyebut disiplin ilmu 
kombinasi ini. Pada awalnya, istilah yang digunakan adalah linguistic 
psychology (psikologi linguistik) atau psychology of  language 
(psikologi bahasa). Kedua istilah terakhir kemudian diganti dengan 
psikolinguistik karena dinilai lebih tepat untuk menggambarkan 
kemandirian dan objek kajian yang spesifik, yakni proses psikologis 
yang terjadi pada orang yang berbahasa.

Dalam praktik di lapangan, pada gilirannya pakar psikologi 
dan pakar linguistik sama-sama terlibat mempelajari psikolinguistik 
secara intensif. Karena psikologi dan linguistik sama-sama menjadi 
bagian ilmu sosial, meskipun mekanismenya berbeda, paradigma atau 
cara pandang yang mereka gunakan dalam menyikapi psikolinguistik 
pada umumnya hampir sama. Sebagai contoh, seorang psikolinguis 
berhipotesis bahwa tuturan seseorang yang mengalami gangguan 
sistem saraf  akan berdisintegrasi dalam urutan tertentu, yaitu 
konstruksi terakhir yang dipelajarinya merupakan unsur yang lenyap 
paling awal. Ia akan menguji kebenaran hipotesis tersebut dengan 
mengumpulkan data dari orang-orang yang mengalami gangguan 
sistem saraf. Nah, di sinilah terjadinya perbedaan mekanisme. 
Dalam hal ini ahli psikologi akan menguji hipotesisnya dengan cara 
eksperimen yang terkontrol secara ketat. Sementara itu, linguis 
akan menguji hipotesisnya dengan mengeceknya melalui tuturan 
spontan. Linguis menganggap bahwa keketatan situasi eksperimen 
kadang-kadang justru membuahkan hasil yang tidak alamiah 
sehingga tidak representatif  untuk menjelaskan hubungan sistem 
saraf  dan penggunaan bahasa.

Bagaimana sebenarnya psikolinguistik, tentunya pernah 
mendengar orang menyebut kata hydra, yakni monster dengan 
jumlah kepala tidak terhingga. Kata itulah yang digunakan oleh 
sebagian orang untuk mengibaratkan psikolinguistik. Psikolinguistik 
diibaratkan sebagai hydra karena pernik-pernik objek kajiannya 
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dianggap tidak terhingga. Apa saja sebenarnya objek kajian 
psikolinguistik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Aicthison 
(1984) menyatakan bahwa objek kajian psikolinguistik secara 
garis besar terdiri atas tiga hal, yakni (1) pemerolehan bahasa, (2) 
hubungan pengetahuan dan penggunaan bahasa, dan (3) produksi 
dan resepsi bahasa. Sejalan dengan Aitchison, Dardjowidjojo 
(2005) menyatakan bahwa objek kajian psikolinguistik terdiri atas 
empat hal, yakni (1) produksi (proses mental yang terjadi ketika 
orang menyampaikan maksud melalui bahasa), (2) komprehensi 
(proses mental yang terjadi ketika orang memahami maksud orang 
lain), (3) landasan biologis dan neurologis yang memungkinkan 
manusia dapat berbahasa, dan (4) pemerolehan bahasa. Uraian 
lebih rinci dinyatakan oleh Simanjuntak (1987) yang menyatakan 
bahwa masalah-masalah yang dikaji dalam psikolinguistik berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan berikut.

Apa sebenarnya bahasa? Merupakan bawaan ataukah hasil 
belajar bahasa? Apa ciri bahasa manusia? Apa saja unsur bahasa?

Bagaimana bahasa ada dan mengapa harus ada? Di mana 
bahasa berada dan disimpan?

Bagaimana bahasa pertama (bahasa ibu) diperoleh oleh 
anak? Bagaimana bahasa  berkembang? Bagaimana bahasa kedua 
dipelajari? Bagaimana seseorang menguasai dua atau lebih bahasa?

Bagaimana kalimat dihasilkan dan dipahami? Proses apa yang 
berlangsung dalam otak pada waktu berbahasa?

Bagaimana bahasa tumbuh, berubah, dan mati? Bagaimana 
suatu dialek muncul dan berubah menjadi bahasa yang baru?

Bagaimana hubungan bahasa dan pikiran manusia? Bagaimana 
pengaruh kedwibahasaan terhadap pikiran dan kecerdasan 
seseorang?

Mengapa seseorang menderita afasia? Bagaimana 
mengobatinya?

Agar dapat dikuasai dengan baik oleh pebelajar bahasa, 
bagaimana sebaiknya pengajaran bahasa?
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Ada satu hal yang juga penting untuk ditegaskan, yakni bahwa 
psikolinguistik merupakan disiplin ilmu yang usianya masih muda 
jika dibandingkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang telah mapan, 
seperti linguistik, psikologi, dan filsafat. Karena itu, sekalipun sudah 
diakui sebagai disiplin ilmu yang mandiri, hingga sekarang pun 
masih saja menjadi bahan diskusi apakah keberadaannya menjadi 
bagian psikologi atau psikolinguistik. Satu pihak berpandangan 
bahwa psikolinguistik merupakan cabang atau subdisiplin psikologi 
karena nama psikolinguistik digunakan untuk menggantikan nama 
lama suatu subdisiplin dalam psikologi, yaitu psikologi bahasa. 
Pihak yang lain berpandangan bahwa psikolinguistik merupakan 
subdisiplin linguistik karena bahasa dan aspek-aspeknya menjadi 
objek utama kajian pakar linguistik dan psikolinguistik. Di 
Amerika Serikat psikolinguistik pada umumnya dipandang sebagai 
subdisiplin linguistik, meskipun ada juga yang memandangnya 
sebagai subdisiplin psikologi. Reformis teori linguistik, misalnya 
Chomsky, menganggap psikolinguistik sebagai subdisiplin 
psikologi. Di Perancis psikolinguistik dikembangkan  oleh pakar 
psikologi sehingga dipandang sebagai subdisiplin psikologi. Di 
Inggris psikolinguistik dikembangkan oleh pakar linguistik yang 
bekerja sama dengan pakar psikologi dari Inggris dan Amerika 
Serikat. Di Rusia psikolinguistik dikembangkan oleh pakar linguistik 
di Institut Linguistik Moskow, sedangkan di Rumania kebanyakan 
pakar beranggapan bahwa psikolinguistik merupakan disiplin ilmu 
yang berdiri sendiri sekalipun lebih berkonsentrasi pada linguistik 
(Ardiana dan Sodiq, 2003). 

Uraian di atas secara tidak langsung menunjukkan adanya 
perbedaan pandangan tentang status psikolinguistik. Pada satu sisi 
psikolinguistik dipandang sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan 
pada sisi lain dipandang sebagai subdisiplin psikologi atau linguistik. 
Perbedaan pandangan tersebut sulit disatukan sehingga lebih baik 
untuk disikapi sebagai sesuatu yang perlu diketahui, bukan sesuatu 
yang perlu diperdebatkan tiada henti. 

Satu hal yang sebenarnya perlu digarisbawahi adalah bahwa 
pada mulanya psikolinguistik merupakan subdisiplin psikologi 
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sekaligus subdisiplin linguistik. Hal itu didasari pemikiran bahwa 
pada awalnya sebagian hal yang dikaji dalam psikolinguistik 
diambilkan dari kajian psikologi dan sebagian yang lain diambilkan 
dari linguistik. Namun, kini telah menjadi fakta bahwa psikolinguistik 
merupakan disiplin ilmu yang mandiri, bukan subdisiplin psikologi 
dan juga bukan subdisiplin linguistik. 

2. Bidang Kajian Psikolinguistik
Di bagian depan telah diuraikan bahwa psikolinguistik 

merupakan disiplin ilmu yang dibentuk berdasarkan adanya interaksi 
antara psikologi dan linguistik. Dalam perkembangan selanjutnya 
dirasakan bahwa cakupan kerja sama tersebut makin meluas 
dan mulai bersentuhan dengan disiplin ilmu yang lain, misalnya 
neurologi. Dampak logis hal itu ialah makin luasnya materi yang 
dikaji dalam psikolinguistik. Pada saat ini, misalnya, dapat diamati 
bahwa psikolinguistik tidak hanya berisi kajian tentang aspek-
aspek psikologi dan linguistik, tetapi juga temuan-temuan dalam 
bidang neurologi dan sebagainya yang kemudian dikaitkan dengan 
linguistik. Mungkin juga munculnya kenyataan itu disebabkan oleh 
hal yang bersifat teknis, misalnya karena sejauh ini neurolinguistik 
belum menjadi disiplin ilmu tersendiri. Akibatnya, materi yang 
mestinya menjadi bidang garapan neurolinguistik ”dititipkan” pada 
psikolinguistik. Begitu juga logikanya untuk bidang ilmu lain yang 
titik temunya dengan linguistik belum membentuk ilmu tersendiri.

Kenyataan bahwa sekarang psikolinguistik telah berkembang 
pesat sebagai akibat adanya sentuhan dengan disiplin ilmu lain 
merupakan hal yang tidak dapat dimungkiri. Kenyataan itu 
berdampak pada munculnya sub-subdisiplin dalam psikolinguistik 
yang  berorientasi pada ranah-ranah khusus, seperti sub-sub 
psikolinguistik berikut ini.

1) Psikolinguistik teoritis

Psikolinguistik teoretis merupakan subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan 
teori bahasa, misalnya hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, struktur 
bahasa, teori kompetensi dan performansi (model Chomsky), teori 
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langue dan parole (model Saussure), prinsip kerja sama dalam 
percakapan (model Grice), prinsip kesantunan berbahasa (model 
Leech dan model Brown dan Levinson), kompetensi pragmatik, 
fungsi komunikatif, implikatur, dan eksplikatur.

2)  Psikolinguistik perkembangan 

Psikolinguistik perkembangan merupakan subdisiplin 
psikolinguistik yang diorientasikan untuk membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan pemerolehan bahasa (language acquisition) dan 
pembelajaran bahasa (language learning). Teori monitor, hipotesis 
Krashen, peranti pemerolehan bahasa (language acquisition device), 
dan periode kritis pemerolehan bahasa merupakan sebagian di 
antara beberapa rincian kajian linguistik perkembangan. 

3)  Psikolinguistik sosial 

Psikolinguistik sosial merupakan subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan 
dengan aspek-aspek sosial bahasa. Termasuk dalam kajian ini 
sikap bahasa, akulturasi bahasa, kejut budaya (shock culture), jarak 
social (social distance), periode kritis budaya, pajanan bahasa, kelas 
sosial dalam penggunaan bahasa, jenis kelamin dalam penggunaan 
bahasa, umur dalam penggunaan bahasa, ragam bahasa, kinesik, 
dan keakraban dalam penggunaan bahasa. Karena berorientasi 
pada aspek-aspek sosial bahasa, psikolinguistik sosial sering disebut 
psikososiolinguistik

4)  Psikolinguistik pendidikan 

Psikolinguistik Pendidikan merupakan subdisiplin 
psikolinguistik yang diorientasikan untuk membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan secara umum. Termasuk 
dalam hal ini peran bahasa dalam pengajaran dan peningkatan 
kemampuan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis) siswa.

5)  Neuropsikolinguistik 

Neuropsikolinguistik merupakan subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan 
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dengan hubungan bahasa dan otak manusia. Termasuk dalam 
hal ini pemilahan hemisfer yang berkaitan dengan kemampuan 
berbahasa, masalah kebahasaan yang muncul jika terjadi kerusakan 
bagian tertentu otak, jenis gangguan berbahasa akibat kerusakan 
bagian otak, lateralisasi bahasa, dan plastisitas otak. 

6)  Psikolinguistik eksperimental 

Psikolinguistik eksperimental merupakan subdisiplin 
psikolinguistik yang diorientasikan untuk membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan eksperimen-eksperiman di berbagai bidang yang 
melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Termasuk dalam hal 
ini eksperimen pemberian perlakuan (treatment) tertentu pada 
pembelajaran bahasa anak berkebutuhan khusus dan eksperimen 
simplikasi bahasa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
pebelajar bahasa kedua. 

7)  Psikolinguistik terapan 

Psikolinguistik terapan merupakan subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan 
penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin psikolinguistik di 
atas dalam bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, eksperimen 
simplikasi bahasa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
pebelajar bahasa kedua menghasilkan temuan bahwa dengan 
simplikasi kemampuan berbahasa pebelajar meningkat 60%. 
Temuan tersebut dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran 
bahasa kedua apa saja yang karakteristiknya sama atau mirip dengan 
kegiatan pembelajaran yang dieksperimenkan.

C. Hakikat linguistik dan psikolinguistik 
Menurut  Verhaar (2002:2) linguistik bearti bahasa kata 

linguistik berasal dari bahasa latin lingua dalam bahasa roman (yaitu 
bahasa yang berasal dari bahasa latin) masih ada kata serupa dengan 
lingua latin itu yaitu langue dan langage dalam bahasa prancis ,dan 
bahasa lingua dalam bahasa itali. Bahasa inggris memungut dai 
bahasa parancis kata yang kini menjadi language. Istilah linguistik 
dalam bahasa inggris berkaitan dengan kata language itu, istilah 
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dalam bahasa prancis istilah linguistigue berkaitan dengan langage. 
Dalam bahasa Indonesia”lingistik”adalah nama bidang ilmu, dan 
kata sifatnya adalah “linguistis”atau linguistik”

Menurut Nababan (1992:13) sebelum kita membicarakan 
topik-topik yang bersifat psikolinguistik, kita akan meninjau sepintas 
lalu pemerian bahasa sebagaimana dilakukan dalam ilmu linguistik. 
Linguistik memandang dan menkaji bahasa sebagai “sistem isyarat”. 
Secara etimologi kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi 
dan kata linguistik yakni ada dua bidang ilmu yang berbeda, yang 
masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang 
berlainan. Namun keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai 
objek formalnya . Linguistik mengkaji struktur bahasa sedangkan 
psikologi mengkaji prilaku berbahasa atau proses berbahasa. 

Menurut Tarigan (1986:5) psikolinguistik terbentuk dari kata 
psikologi dan kata linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda, 
yang masing-masing berdiri, dengan prosedur dan metode yang 
berlainan namun, keduanya sama-sama bahasa sebagai objek 
formalnya. Inguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi 
mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. 

Psikolinguistik berarti :  Psyche itu adalah jiwa atau roh  Logo 
itu limu, Linguistik adalah bahasa, Psikolinguistik adalah bahasa 
kejiwaan. Dari uraian ringkas di atas, maka psikolinguistik berarti 
mencoba menguraikan proses- proses psikologi yang berlangsung 
jika seseorang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya 
pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa 
itu diperoleh oleh manusia, bahasa yang  secara linguistik bisa 
diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa 
dan pemerolehanya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba 
menerangkan hakikat struktur bahasa. 

D. Rangkuman
Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa, secara etimologis, 

istilah psikolinguistik dibentuk dengan cara mengombinasikan dua 
disiplin ilmu, yakni psikologi dan linguistik. Dalam pandangan 
tradisional, psikologi merupakan disiplin ilmu yang diorientasikan 
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untuk mengkaji seluk-beluk stimulus,  respon, dan proses berpikir 
yang mendasari lahirnya stimulus atau respon. Dalam pandangan 
modern, psikologi merupakan disiplin ilmu yang diorientasikan 
untuk mengkaji  proses berpikir manusia dan segala bentuk 
manifestasinya yang mengatur perilaku manusia secara umum. 
Berbeda dengan psikologi, linguistik merupakan disiplin ilmu yang 
diorientasikan untuk mengkaji seluk-beluk bahasa dari segi sejarah, 
struktur, kaidah, penerapan, dan perkembangannya. 

Psikologi dan linguistik merupakan dua disiplin ilmu yang 
berbeda. Meskipun demikian, benang merahnya ada karena 
keduanya menaruh perhatian yang besar terhadap bahasa, tentu 
saja dengan mekanisme yang berbeda. Proses berpikir dan bahasa 
merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya berkaitan. 
Dalam berpikir, orang menggunakan sistem bahasa sebagai 
instrumen untuk (a) mengidentifikasi apa yang dipikirkan, (b) 
mengurutkan butir-butir pokok pikiran, dan (c) mengembangkan 
pikiran. Tanpa adanya sistem bahasa, proses berpikir tidak dapat 
terealisasi. Kebalikannya, dalam berbahasa orang perlu berpikir. 
Tanpa berpikir, bahasa yang dihasilkan akan kacau. Bahasa juga 
berkaitan dengan perilaku manusia karena bahasa merupakan salah 
satu bentuk produk perilaku atau produk tindakan. Berbahasa sama 
dengan bertindak atau melakukan sesuatu. 

Hubungan bahasa dan perilaku bersifat saling memengaruhi. 
Ada fakta yang menunjukkan bahwa bahasa memengaruhi perilaku 
dan ada fakta yang sebaliknya, yakni perilaku memengaruhi 
bahasa. Berdasarkan titik temu sebagaimana yang diuraikan di 
atas, disepakati munculnya disiplin ilmu yang mengombinasikan 
psikologi dan linguistik, yakni psikolinguistik. Psikolinguistik 
diorientasikan untuk mengkaji proses psikologis yang terjadi pada 
orang yang berbahasa. 

Ada perbedaan pandangan tentang status psikolinguistik. 
Pada satu sisi  psikolinguistik dipandang sebagai disiplin ilmu yang 
mandiri dan pada sisi lain dipandang sebagai subdisiplin psikologi 
atau linguistik. Perbedaan pandangan juga terjadi dalam hal objek 
kajian psikolinguistik.
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Sekarang psikolinguistik telah berkembang pesat sebagai 
akibat adanya sentuhan dengan disiplin ilmu lain. Kenyataan itu 
berdampak pada munculnya sub-subdisiplin dalam psikolinguistik, 
psikolinguistik teoretis (diorientasikan untuk membahas hal-hal 
yang berkaitan dengan teori bahasa), psikolinguistik perkembangan 
(diorientasikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan 
pemerolehan dan bahasa), psikolinguistik sosial (diorientasikan 
untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek 
sosial bahasa), psikolinguistik pendidikan (diorientasikan untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan), 
neuropsikolinguistik (diorientasikan untuk membahas hal-hal 
yang berkaitan dengan hubungan bahasa dan otak manusia), 
psikolinguistik eksperimental (diorientasikan untuk membahas 
hal-hal yang berkaitan dengan eksperimen-eksperiman di berbagai 
bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa), dan 
psikolinguistik terapan (diorientasikan untuk membahas hal-
hal yang berkaitan dengan penerapan temuan-temuan keenam 
subdisiplin psikolinguistik).

E. Tugas
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban 

yang benar dan sesuai dengan uraian materi di atas.

Jelaskan apa yang Anda pahami tentang psikolinguistik!1. 

Sebutkan dan jelaskan objek kajian psikolinguistik!2. 

Jelaskan hakikat linguistic dan psikolinguistik!3. 
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BAB III

HAKIKAT BAHASA

A. Pendahuluan
Sebelum memahami pengertian hakikat bahasa, mungkin 

pertanyaannya adalah sejak kapan bahasa ada dan bagaimana asal-
usulnya. Tentang sejak kapan bahasa ada, ada anggapan bahwa 
awal mula pertumbuhan bahasa prabahasa adalah sejak adanya 
hominid (makhluk yang masuk dalam genus homo, yang terdiri 
atas bermacam-macam homo, tetapi belum seperti homo sapiens/
primat yang sudah mengalami pertumbuhan sempurna), sedangkan 
bahasa yang sesungguhnya baru muncul kemudian. Diperkirakan 
sudah berkomunikasi verbal secara terbatas dan perlu bantuan 
isyarat-isyarat tubuh. Perkiraan yang disampaikan oleh T. Jacob 
pada tahun 1980 tersebut ditunjang oleh kenyataan bahwa sikap 
tegak sudah tercapai, meskipun lentik leher belum sempurna. 
Sikap tegak merupakan faktor penting yang memungkinkan adanya 
saluran suara yang sesuai untuk komunikasi verbal.

Tentang bagaimana asal-usulnya, pendapat para pakar 
beragam. Dalam teori tekanan sosial yang dikemukakannya, 
Adam Smith beranggapan bahwa bahasa manusia primitif  
muncul ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk saling 
memahami. Bila mereka ingin menyatakan objek tertentu, mereka 
terdorong untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Bunyi-
bunyi itu selanjutnya dipolakan dan dikenal sebagai tanda untuk 
menyatakan hal tertentu. Jadi, tuturan merupakan produk tekanan 
sosial dan bukan hasil perkembangan manusia. Kelemahan teori 
ini ialah bahwa penggagasnya tidak mempersoalkan bahwa fisik 
manusia primitif  sebenarnya berkembang perlahan-lahan. Adam 
Smith menggambarkan seolah-olah manusia sudah mencapai 
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kesempurnaan fisik sehingga kapasitas mentalnya pada awal 
perkembangannya sudah tercapai.

 Dalam teori onomatopetik atau ekoik (imitasi bunyi/gema) 
yang dinyatakannya, J.G. Herder berpendapat bahwa objek-objek 
diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-
objek itu. Dengan cara itu terciptalah kata-kata dalam bahasa. D. 
Whitney juga menyatakan bahwa dalam setiap tahap pertumbuhan 
bahasa, banyak kata baru timbul dengan cara ini. Teori yang oleh 
para penentangnya disebut teori bow-wow ini dipandang lemah 
dengan alasan tidak mungkin dan juga tidak logis bahwa bahasa 
manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya meniru-niru 
bunyi makhluk yang derajatnya lebih rendah. Edward Sapir, salah 
seorang penentang, menyatakan bahwa esensi bahasa sangat sedikit 
yang bertalian dengan imitasi. Namun, teori ini ada juga benarnya 
jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa memang ada unsur-unsur 
bahasa yang diciptakan manusia karena usaha meniru-niru bunyi 
binatang atau gejala alam.

Dalam teori interjeksi atau teori pooh-pooh yang digagasnya, 
Etienne Bonnet Condillac berasumsi bahwa bahasa lahir dari 
ujaran-ujaran instingtif  karena tekanan batin, perasaan yang 
mendalam, dan rasa sakit. Edward Sapir yang tidak menyetujui 
teori ini menyatakan bahwa interjeksi tidak digunakan untuk 
menyatakan sesuatu kepada orang lain karena keberadaannya hanya 
ekspresi jiwa atau luapan emosi. Otto Jespersen yang juga menolak 
teori ini menyatakan bahwa interjeksi sangat spontan dan sering 
mengandung bunyi-bunyi yang tidak digunakan dalam bahasa yang 
bersangkutan, misalnya vokal takbersuara dan tarikan nafas.

Dalam teori nativistik atau teori tipe fonetik atau teori ding-
dong yang diajukannya, Max Muller mendasarkan diri pada konsep 
akar yang lebih bersifat tipe fonetik atau bunyi yang khas. Dasar 
teorinya adalah asumsi bahwa tiap barang akan berbunyi jika dipukul 
dan bunyi tersebut khas. Karena manusia memiliki kemampuan 
ekspresi artikulatoris, responnya juga diberikan melalui ekspresi 
artikulatoris kepada apa yang diterima melalui pancainderanya. 
Kemampuan tersebut merupakan insting. Dengan demikian, bahasa 



34   | Sultan, MA, Sudi Yahya, Lc, M.Pd

merupakan produk insting manusia. Kata, misalnya, merupakan 
perpaduan berbagai impresi yang diambil dari perpaduan fonetik.

Dalam teori “yo-he-ho” yang diungkapkannya, Noire 
beranggapan bahwa kegiatan otot-otot yang kuat mengakibatkan 
usaha pelepasan melalui pernafasan secara keras. Pelepasan 
tersebut menyebabkan perangkat mekanisme pita suara bergetar 
dan menimbulkan bunyi ujaran. Sebagai contoh, orang-orang 
primitif  menghadapi pekerjaan-pekerjaan berat tanpa peralatan 
canggih. Karena itu, mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan 
semacam itu. Untuk memberikan semangat kepada sesamanya, 
mereka mengucapkan bunyi-bunyi yang khas.

Dalam teori isyarat yang dikemukakannya, Wilhelm Wundt 
mendasarkan diri pada hukum psikologi bahwa tiap perasaan 
manusia mempunyai bentuk khusus yang merupakan pertalian 
tertentu antara syaraf  reseptor dan syaraf  efektor. Isyarat timbul 
dari emosi dan gerakan ekspresif  yang tidak disadari yang menyertai 
emosi itu. Komunikasi dilakukan dengan gerakan tangan yang 
membantu gerakan mimetik (gerakan ekspresif  untuk menyatakan 
emosi dan perasaan) wajah seseorang. Tingkah laku itu tidak hanya 
berfungsi sebagai ungkapan perasaan dan gagasan seseorang, tetapi 
juga mampu membangkitkan gagasan dan emosi yang sama dalam 
pikiran orang lain. Bila yang diajak bicara menanggapinya dengan 
gerakan yang sama, akan berkembang proses berpikir yang sama dan 
gerakan-gerakan yang tidak disadari lambat laun akan digantikan 
dengan gerakan yang disengaja. Selanjutnya, komunikasi berubah 
menjadi komunikasi pikiran melalui bahasa. 

Hal itu berdasar pada pemikiran bahwa kemampuan 
mendengar memungkinkan manusia menciptakan gerakan 
artikulatoris, di samping gerakan mimetik dan gerakan pantomimetik 
(pengungkap ide). Gerakan artikulatoris lebih mudah diterima, 
memiliki kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan modifikasi 
tanpa batas, dan fleksibel sehingga dalam perkembangannya 
gerakan tersebut menjadi lebih penting.

Dalam teori permainan vokal yang dinyatakan oleh, Otto 
Jespersen berpendapat bahwa bahasa manusia pada mulanya 
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berwujud dengungan dan senandung atau permainan vokal 
yang tidak mengungkapkan pikiran apa pun. Selanjutnya, ada 
perkembangan menuju kejelasan, keteraturan, dan kemudahan. 
Tidak ada bahasa yang mulai dengan sempurna.

Dalam teori isyarat oral yang dikemukakannya, Sir 
Richard Paget bertolak dari jaman isyarat. Ketika manusia mulai 
menggunakan peralatan, di tangannya ada peralatan sehingga tidak 
bisa digunakan dengan bebas untuk berkomunikasi. Karena itu, 
isyarat yang semula dilakukan dengan tangan kemudian digantikan 
oleh alat lain yang dapat menghasilkan isyarat yang lebih cermat, 
yakni lidah, bibir, dan rahang. Udara yang berhembus melalui 
mulut (oral) atau lubang hidung akan mengeluarkan isyarat seperti 
ujaran hasil bisikan. Hal itulah yang kemudian berkembang menjadi 
bahasa. Sebagai contoh, ia yakin bahwa [i-i] adalah kata manusia 
pertama untuk “kecil”, dan [a-a] atau [o-o] untuk “besar”. Hal itu 
terbukti pada bahasa Polinesia Purba bahwa I’I adalah kata untuk 
“kecil” dan dalam bahasa Jepang Kuno kata untuk “besar” adalah 
oho. 

Dalam teori kontrol sosial yang dimunculkannya, Grace 
Andrus de Laguna menyatakan bahwa ujaran adalah suatu medium 
yang besar yang memungkinkan manusia bekerja sama. Bahasa 
berfungsi mengoordinasi dan menghubungkan berbagai kegiatan 
manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Teriakan hewan 
dan panggilan, sebagai contoh, memiliki fungsi sosial. Teriakan induk 
ayam ketika seekor elang terbang di atasnya membangkitkan respon 
tertentu pada anak-anaknya untuk bersembunyi. Kompleksitas 
hidup yang makin meningkat menciptakan kebutuhan kerja sama, 
baik untuk mengadakan pertahanan maupun serangan bersama. 
Hal tersebut memerlukan alat kontrol sosial yang ampuh, yakni 
bahasa. Dalam hal ini ia sependapat dengan Otto Jespersen bahwa 
permainan vokal merupakan hal penting pada waktu munculnya 
bahasa. Ketika bunyi itu mulai digunakan secara sistematik untuk 
mengontrol tingkah laku orang lain, muncullah kata yang kemudian 
menjadi unsur struktur bahasa.
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Dalam teori kontak yang digagasnnya, G. Revesz menyatakan 
bahwa hubungan-hubungan sosial pada makhluk hidup 
memperlihatkan bahwa kebutuhan untuk mengadakan kontak tidak 
pernah memberikan kepuasan. Pada tahap terendah pada tingkat 
instingtif, kebutuhan untuk mengadakan kontak dapat dipenuhi 
oleh kontak spasial (kontak karena kerapatan jarak fisik). Akan 
tetapi, begitu kehidupan instingtif  telah dilapisi oleh pengalaman-
pengalaman terarah, keinginan tentang kontak sosial akan berubah 
menjadi kontak emosional. Pada tingkat ini, kepuasan akan tercapai 
karena kedekatan emosional dengan orang lain sehingga timbul 
pengertian, simpati, dan empati. Kontak emosional merupakan hal 
yang esensial pada tingkah laku berbahasa. Bahasa hanya mungkin 
ada bila ada hubungan personal atau kontak emosional antara 
orang-orang yang mampu berbicara. Aspek terakhir dari kontak 
yang sangat esensial bagi perkembangan bahasa adalah kontak 
intelektual. Kontak intelektual berfungsi untuk bertukar pikiran. 
Tentu saja, dalam menjalin hubungan antarmanusia diperlukan 
bunyi-bunyi kontak yang semula berasal dari bunyi-bunyi ekspresif  
yang tidak bermakna.

Dalam teorinya yang kemudian dikenal sebagai teori Hockett-
Ascher, Charles F. Hockett dan Robert Ascher mendasarkan diri 
pada berbagai hasil penelitian para ahli arkeologi dan geologi. Para 
ahli berpendapat bahwa sekitar 1-2 juta tahun lalu makhluk yang 
disebut proto hominoid sudah memiliki semacam “bahasa” atau 
sistem komunikasi berupa call (panggilan). Sistem call merupakan 
sistem yang sederhana  yang terdiri atas sekitar enam tanda distingtif, 
yakni call untuk (1) menandakan ada makanan, (2) menyatakan 
ada bahaya, (3) menyatakan persahabatan, (4) menghimbau agar 
anggota kelompok tidak berpisah terlalu jauh, (5) perhatian seksual, 
dan (6) menyatakan kebutuhan akan perlindungan keibuan. Tiap 
call bersifat eksklusif  secara timbal balik, dalam arti bahwa dalam 
situasi tertentu proto hominoid hanya bisa mengeluarkan satu call 
atau berdiam diri. Proto hominoid tidak mampu mengeluarkan 
sebuah tanda yang memiliki ciri-ciri gabungan dua atau lebih jenis 
call. Ciri eksklusif  secara timbal balik tersebut secara teknis disebut 
sistem tertutup. 
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Kebalikannya, bahasa seperti yang digunakan manusia dewasa 
ini bersifat terbuka atau produktif. Dengan sifat itu, manusia dapat 
dengan bebas mengucapkan hal yang belum pernah diucapkan 
atau didengar sebelumnya, sementara maknanya dapat dipahami 
dengan mudah. Seperti binatang pada umumnya, pada mulanya 
proto hominoid mempergunakan mulut untuk membawa barang-
barang. Karena kelompok proto hominoid (sekarang disebut 
hominid) mulai mengalihkan fungsi membawa barang di tangan, 
mulutnya menganggur. Karena itu, mereka lalu mulai mengoceh. 
Dampaknya, sebuah sistem call  menjadi lebih fleksibel dan 
berkembang (Keraf, 1993). 

Demikianlah pemikiran para pakar tentang asal bahasa. Teori 
Hocket-Ascher sejauh ini dipandang sebagai teori yang terkuat 
karena berbasis hasil penelitian dan secara umum lebih rasional. 
Akan tetapi, teori tersebut juga mengandung banyak kelemahan 
karena tidak didukung bukti otentik bahwa jumlah call benar-benar 
hanya enam jenis, tidak menjelaskan tahap-tahap perkembangan 
sistem call secara sistematis, dan sebagainya.

Pandangan yang beragam tidak hanya tentang asal bahasa, 
tetapi juga tentang hakikat atau pengertian bahasa. Dari kaca mata 
linguistik umum, pemaknaan bahasa tampaknya cenderung sejalan 
dengan konsep strukturalis murni. Bahasa dimaknai sebagai sistem 
lambang bunyi oral arbitrer yang digunakan oleh masyarakat sebagai 
alat komunikasi/berinteraksi (Oka dan Suparno, 1994) atau sistem 
lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat 
untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri (Tim 
Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Dari kaca mata 
pragmatik, pemaknaan bahasa didasarkan pada status kegunaannya 
secara umum. Bahasa dimaknai sebagai sistem komunikasi 
(Leech, 1996). Dari kaca mata sosiolinguistik, pemaknaan bahasa 
didasarkan pada statusnya dalam konteks sosial. Bahasa dimaknai 
sebagai tingkah laku sosial yang digunakan dalam komunikasi 
(Sumarsono dan Martana, 2002). Berbagai pemaknaan bahasa 
tersebut menunjukkan bahwa makna bahasa bergantung pada sudut 
pandang pemberi makna. Dua atau lebih makna bahasa cenderung 
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sejalan jika pemberi makna menggunakan sudut pandang yang 
sama. Kebalikannya, dua atau lebih makna bahasa cenderung 
berbeda jika pemberi makna menggunakan sudut pandang yang 
tidak sama.

Tentu pertanyaannya adalah apa makna bahasa berdasarkan 
sudut pandang psikolinguistik. Saudara, pemaknaan bahasa dari 
sudut pandang psikolinguistik pada umumnya dikaitkan dengan 
pemikiran Noam Chomsky tentang hakikat bahasa. Pakar linguistik 
yang terkenal dengan hipotesis nurani tersebut menyatakan 
bahwa kajian bahasa membuka perspektif  yang baik bagi kajian 
proses mental/pikiran manusia (Chaer, 2002). Pernyataan tentang 
adanya hubungan antara bahasa dan proses mental itulah yang 
menyebabkan pemikiran Chomsky tidak dapat ditinggalkan dalam 
pemaknaan bahasa dari sudut pandang psikolinguistik. Dalam 
pandangan Chomsky (1957), bahasa merupakan maujud (entity) 
berupa sejumlah kalimat yang dapat dikreasikan secara tidak terbatas 
sekalipun tiap-tiap kalimat memiliki panjang terbatas dan tersusun 
dari seperangkat unsur/elemen yang terbatas pula. Seorang anak 
yang baru belajar bahasa pertama mungkin mengatakan kalimat 
sederhana seperti (1) Ma, Rasya mau belajar., (2) Bobo-nya mana, Ma?, 
dan (3) Ma, kakak Viki nakal. Kalimat-kalimat tersebut mempunyai 
panjang yang terbatas, yakni dua sampai dengan tiga kata. Unsur/
elemennya juga terbatas. Tiap kalimat hanya terdiri atas sekian 
fonem. Namun, kalimat-kalimat tersebut dapat dikombinasikan 
sedemikian rupa hingga menjadi, misalnya, Ma, kakak Viki 
mau belajar dan Bobo kakak Viki mana, Ma. Jika kalimat yang 
diucapkan anak didata seluruhnya, kemudian unsur antarkalimat 
dikombinasikan, apa yang diungkapkan Chomsky benar, yakni 
bahwa jumlah kalimat yang dapat disusun oleh anak, apalagi orang 
dewasa, tidak terbatas. 

Kenyataan bahwa anak apalagi orang dewasa mampu 
menyusun kalimat dalam jumlah tidak terbatas merupakan hal yang 
mengagumkan. Menurut Chomsky, hal itu jelas ada sebabnya, yakni 
bahwa tiap manusia mempunyai kreativitas. Dengan kreativitasnya 
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manusia dapat menyusun kalimat yang berbagai macam, bahkan 
yang belum pernah didengarnya sama sekali.

Hal lain yang mengagumkan adalah kalimat-kalimat tersebut 
berstruktur. Anak yang sudah dapat berkomunikasi secara wajar 
tidak mungkin mengucapkan kalimat misalnya Ma, belajar mau 
Rasya. atau Ma, Viki nakal kakak. Anak juga akan menolak kalimat-
kalimat yang strukturnya kacau. Hal itu menggiring Chomsky 
untuk berpikir hipotetis bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari 
structure-dependent operations (operasi-operasi yang bergantung 
pada struktur), di samping kreativitas. Jika kreativitas beracuan 
pada konsep bahwa manusia mampu menciptakan kalimat-kalimat 
yang baru dalam jumlah yang tidak terbatas, operasi-operasi 
bergantung struktur beracuan pada konsep bahwa kalimat yang 
diucapkan manusia berupa untaian/urutan kata yang berstruktur. 
Melalui “hipotesis pembawaan” (the innateness hyphothesis) yang 
dinyatakannya,  Chomsky percaya bahwa manusia secara genetik 
dikaruniai pengetahuan tentang bahasa. Pengetahuan tersebut 
bersifat genetically programmed (terprogram secara genetik). 
Ia tidak menyatakan bahwa bayi dilahirkan dalam keadaan siap 
berbahasa karena dibenaknya terdapat bahasa yang siap digunakan. 
Ia hanya menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai peranti 
pemerolehan bahasa (language acquisition device) yang di dalamnya 
terdapat cetak biru (blueprint) yang dapat digunakan ketika telah 
sampai pada tahap perkembangan tertentu.

B. Fungsi Bahasa
Bahasa pada dasarnya merupakan alat komunikasi verbal 

bagi manusia. Sebagai alat komunikasi verbal, bahasa mempunyai 
lima fungsi, yakni fungsi personal, interpersonal, direktif, 
referensial, dan imajinatif  (Finnochiaro, 1977).  Fungsi personal 
adalah fungsi bahasa untuk kepentingan ekspresi diri. Ekspresi diri 
tersebut dapat berupa ekspresi pikiran, perasaan, dan pengalaman.  
Seseorang yang menyatakan kesedihan hatinya ketika ibunya wafat 
tentu menggunakan bahasa yang mengekspresikan kesedihan. 
Bahasa yang demikian mengemban fungsi personal. Bahasa yang 



40   | Sultan, MA, Sudi Yahya, Lc, M.Pd

digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi dalam suatu 
diskusi, misalnya, juga mengemban fungsi personal. Pendeknya,  
fungsi personal terdapat pada bahasa yang digunakan untuk 
mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi. 
Bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, 
dan pengalaman orang lain tidak mengemban fungsi personal.

Fungsi interpersonal adalah fungsi bahasa untuk kepentingan 
menjaga hubungan sosial antarpartisipan komunikasi. Sejalan 
dengan pemikiran Yule (1998:83) bahwa fungsi interpersonal suatu 
tuturan berhubungan dengan aktivitas pembicara atau penulis dalam 
interaksi sosial untuk menciptakan hubungan sosial yang baik, dari 
perspektif  sosial fungsi interpersonal bernilai positif. Nilai tersebut 
mengisyaratkan bahwa pembicara/penulis berusaha bertindak 
sesuai dengan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial, seperti dinyatakan 
Goble (1994:150), dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, 
yakni nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Nilai-nilai lama terdiri atas 
kebenaran, kebaikan, dan keindahan; sedangkan nilai-nilai baru 
atau nilai-nilai tambahan terdiri atas kegembiraan, keadilan, dan 
kebahagiaan. Berdasarkan dua kelompok nilai tersebut, ada atau 
tidaknya fungsi interpersonal dalam suatu tuturan dapat dikenali 
dari ada atau tidaknya representasi nilai-nilai tersebut. Tuturan yang 
tidak merepresentasikan nilai sosial apa pun, misalnya karena maksud 
pembicara atau penulis mengabaikan atau bahkan bertentangan 
dengan nilai-nilai sosial, dikategorikan tidak mengandung fungsi 
interpersonal; sedangkan tuturan yang merepresentasikan satu atau 
lebih nilai sosial dikategorikan mengandung fungsi interpersonal. 
Salah satu contoh tuturan yang mengandung fungsi interpersonal 
adalah phatic communion (tuturan yang semata-mata dimaksudkan 
untuk menjaga hubungan baik), misalnya seseorang mengatakan 
“Dari pasar, Bu.” kepada tetangganya yang ia ketahui memang dari 
pasar. Ia sudah tahu bahwa tetangganya dari pasar dan tetangganya 
juga tahu bahwa pernyataan tersebut semata-mata untuk menjaga 
hubungan baik antarmereka. Mungkin akan tampak aneh yang 
terjadi jika orang tersebut tidak menyapa sama sekali sementara 
di antara keduanya tidak ada masalah sama sekali. Tuturan untuk 
kepentingan basa-basi atau untuk mengisi waktu luang pada 
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umumnya mengandung fungsi interpersonal. Tuturan tersebut pada 
dasarnya tanpa isi karena memang dimaksudkan untuk sekadar 
menjaga hubungan baik.

Fungsi direktif  merupakan fungsi bahasa yang dimaksudkan 
agar pendengar/pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan yang 
dimaui pembicara/penulis. Fungsi ini tampak misalnya ketika 
pembicara/penulis memerintah, menasihati, melarang, memohon, 
dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang guru mengatakan, “Coba 
yang piket hari ini membersihkan papan tulis!” Tuturan tersebut 
mengemban fungsi direktif  karena pembicara bermaksud agar 
pendengar melakukan sesuatu, yakni membersihkan papan tulis.

Fungsi referensial merupakan fungsi bahasa untuk 
menghadirkan acuan (benda yang disebut atau yang ditunjuk) 
melalui penggunaan lambang bahasa. Acuan tersebut dapat berupa 
benda atau sesuatu yang konkret, dapat pula sesuatu yang abstrak. 
Fungsi ini memudahkan pembicara/penulis karena tanpa perlu 
menghadirkan secara langsung benda atau sesuatu yang disebut. 
Misalnya, pembicara/penulis membicarakan alam kehidupan yang 
luar biasa indah setelah dunia ini hancur lebur. Untuk kepentingan 
tersebut pembicara/penulis dapat menggunakan kata surga 
tanpa harus menghadirkan surga di depan pendengar/pembaca. 
Kenyataan itu menunjukkan bahwa dengan fungsi referensial 
pembicara/penulis dapat menyatakan apa saja yang ia ketahui.

Fungsi imajinatif  adalah fungsi bahasa untuk menghadirkan 
produk khayalan. Fungsi imajinatif  ini tampak misalnya pada 
tuturan-tuturan dalam cerita, baik yang disampaikan secara lisan 
maupun tertulis. Bahasa yang digunakan oleh penyair dalam puisi 
yang ditulisnya atau yang digunakan oleh pengarang dalam cerpen 
atau novel yang ditulisnya mengemban fungsi imajinatif. 

Berbeda dengan Finnochiaro, Brown dan Yule (1983) 
berpendapat bahwa bahasa mempunyai dua fungsi, yakni fungsi 
transaksional dan fungsi interaksional. Pilahan terhadap dua fungsi 
tersebut sejalan dengan pilahan fungsi representatif  dan fungsi 
ekspresif  menurut Buhler (1934), fungsi referensial dan fungsi 
emotif  menurut Jakobson (1960), fungsi ideasional dan fungsi 
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interpersonal menurut Halliday (1970), dan fungsi deskriptif  dan 
fungsi sosial-ekspresif  menurut Lyons (1977). Fungsi transaksional 
adalah fungsi bahasa untuk mengungkapkan informasi atau pesan. 
Fungsi ini tampak ketika bahasa digunakan untuk menjelaskan 
sesuatu, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Berbeda dengan 
fungsi transaksional, fungsi interaksional adalah fungsi bahasa 
untuk membina hubungan sosial dan sikap-sikap pribadi. Fungsi 
ini tampak ketika bahasa digunakan untuk kepentingan menyapa, 
berbasa-basi, mengekspresikan sesuatu secara santun, dan 
sebagainya.  

C. Ciri Bahasa
Pada uraian di depan dinyatakan bahwa bahasa merupakan 

properti khas manusia. Hanya manusia yang memilikinya. Apa yang 
digunakan oleh binatang untuk berkomunikasi bukanlah bahasa 
karena tidak arbirer, tidak bermakna, bukan transmisi budaya, 
penggunaannya tidak bergiliran, bukan dualitas bunyi dan makna, 
tidak mampu mengekspresikan keterpisahan, tidak berstruktur, 
dan tidak dapat digunakan secara kreatif. Apa sebenarnya ciri 
bahasa? Aitchison (1984) menyatakan bahwa bahasa mempunyai 
ciri berikut: 1) menggunakan saluran oral-auditoris, 2) arbitrer, 
3) bermakna, 4) merupakan transmisi budaya, 5) penggunaannya 
spontan, 6) penggunaannya bergiliran, 7) dualitas, 8) mampu 
mengekspresikan keterpisahan, 9) berstruktur, dan 10) dapat 
digunakan secara kreatif.

1)   Menggunakan saluran oral-auditoris
 Ciri ini berkaitan dengan fisik manusia, khususnya alat 

ucap dan telinga, sehingga dapat diamati secara langsung. Bunyi 
bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia (oral) dan diresepsi oleh 
indra dengar (auditoris). Konsep itu mengisyaratkan beberapa hal. 
Pertama, bahasa berbentuk bunyi oral-auditoris. Dengan demikian, 
isyarat tangan, muka, dan sebagainya sekalipun digunakan untuk 
berkomunikasi tidak dapat disebut bahasa karena tidak berupa bunyi 
oral-auditoris. Bunyi peluit juga tidak dapat disebut bahasa karena 
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merupakan bunyi suatu benda (peluit), bukan bunyi oral-auditoris. 
Begitu juga bunyi patukan burung pelatuk, kerikan jangkrik yang 
mengerik, dan getaran ular getar (rattle snake). Dengan alasan yang 
sama, bunyi kategori lain yang dihasilkan manusia, misalnya yang 
melalui saluran bawah, juga tidak dapat disebut bahasa. Kedua, 
bunyi bahasa oleh alat ucap manusia. Bunyi yang dihasilkan oleh 
alat ucap binatang, misalnya kuda, sapi, kera, harimau, dan serigala 
tidak dapat disebut bahasa karena, sekalipun menggunakan saluran 
oral-auditoris dan digunakan untuk berkomunikasi tidak sejalan 
dengan ciri lain bahasa, misalnya berstruktur. Bunyi yang dihasilkan 
oleh alat ucap binatang tidak memiliki struktur yang khas.   

2)  Arbitrer
 Ciri ini mempunyai makna bahwa hubungan antara lambang 

(bahasa) dan yang dilambangi (benda atau konsep) bersifat manasuka 
atau sewenang-wenang. Tidak ada penjelasan yang rasional tentang 
mengapa suatu benda disebut qirtosun (bahasa Arab), paper (bahasa 
Inggris),  kertas (bahasa Melayu/Indonesia). Orang Arab tidak 
bisa menjelaskan mengapa benda itu disebut qirtosun, bukan ainun, 
udunun, anfun, ra’sun, antum, atau khalil. Orang Inggris juga tidak bisa 
menjelaskan mengapa benda itu disebut paper, bukan fish, ship, plane, 
car, eye, atau head.. 

Dalam konteks seperti ini, tidak dapat dimungkiri bahwa 
bahasa bersifat manasuka. Bahasa merupakan hasil kesepakatan atau 
konvensi. Jika suatu masyarakat secara tidak langsung bersepakat 
untuk menyebut suatu benda dengan nama “gunung”, misalnya, 
jadilah benda itu bernama “gunung”. Mungkin juga hal semacam 
itu terjadi dengan sebab sebagai berikut. Kesepakatan atau konvensi 
itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada awalnya ada orang menyebut 
sesuatu dengan “gunung”, kemudian orang yang mendengarnya 
menirukannya. Tiruan itu ditiru dari generasi ke generasi. 

Sekalipun benar bahwa keberadaan ciri arbitrer tidak dapat 
dimungkiri, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak 
semua orang dapat menerima secara utuh ciri tersebut. Hal itu tidak 
hanya terjadi pada era ini, tetapi sejak zaman Aristoteles, sekitar 
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400 tahun sebelum masehi. Orang yang menerima keberadaan ciri 
arbitrer dikelompokkan ke dalam kubu anomali, sedangkan yang 
tidak menerima dikelompokkan ke dalam kubu analogi. Jika kubu 
anomali berpendapat tidak ada hubungan antara lambang (bahasa) 
dengan yang dilambangi (benda/konsep), kubu analogi berpendapat 
sebaliknya. Dalam pandangan kubu analogi terdapat hubungan 
antara lambang (bahasa) dengan yang dilambangi (benda/konsep). 
Berdasarkan contoh qirtosun, kertas, dan paper yang diuraikan di 
depan, dapat dinyatakan bahwa lambang (bahasa) dengan yang 
dilambangi (benda/konsep) tidak memiliki hubungan. Akan 
tetapi, ada contoh lain yang menunjukkan bahwa lambing (bahasa) 
dengan yang dilambangi (benda/konsep) memiliki hubungan. Kata 
“jangkrik”, misalnya, diduga berasal dari bunyi binatang itu, yakni 
krik, krik, krik. Kata “cicak” diduga berasal dari bunyi binatang itu, 
yakni cak, cak, cak. Begitu juga kata tokek yang diduga berasal dari 
bunyi binatang itu, yakni tokek, tokek.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa terjadinya bahasa 
bukan karena faktor manasuka. Bahasa terjadi karena peristiwa 
onomatope atau tiruan bunyi. Dengan demikian terdapat alasan 
mengapa sesuatu dinamakan sesuatu, ada hubungan antara lambang 
(bahasa) dengan yang dilambangi (benda/konsep).

Kenyataan lain yang menunjukkan adanya hubungan antara 
lambang (bahasa) dengan yang dilambangi (benda/konsep) adalah 
apelativa, yakni penyebutan sesuatu berdasarkan penemu, pabrik 
pembuatnya, atau nama dalam sejarah. Ikan mujair, misalnya, 
merupakan nama ikan yang ditemukan oleh Pak Mujair. Ketela 
mukibat merupakan nama ketela yang ditemukan oleh Pak Mukibat. 
Kondom merupakan nama alat kontrasepsi yang ditemukan oleh 
Prof. Kondom. Honda merupakan nama kendaraan yang diproduksi 
oleh Honda. Teori darwin merupakan nama teori evolusi yang 
dinyatakan oleh Darwin. Rumus segitiga phytagoras merupakan 
rumus segitiga yang dikemukakan oleh Phytagoras. Perang Uhud 
merupakan nama perang yang terjadi di Gunung Uhud.

Dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia, khususnya 
bahasa Sasaq, juga terdapat fenomena yang menunjukkan adanya 
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hubungan antara lambang (bahasa) dengan yang dilambangi (benda/
konsep). Orang Sasaq yang benar-benar Sasaq (menjunjung tinggi 
adat, tata krama,  tradisi, konvensi, dan pemikiran Sasaq) percaya 
bahwa kata-kata tertentu memiliki  makna (etimologi makna). Kata 
Lomboq, misalnya, bermakna lurus. 

Dalam jumlah yang terbatas, fenomena seperti itu juga terdapat 
dalam bahasa Indonesia. Pada umumnya, orang menyebutnya 
sebagai akronim, yakni singkatan yang diperlakukan sebagai kata. 
Tilang, misalnya, merupakan akronim bukti pelanggaran, rudal 
akronim peluru kendali, bemo akronim becak motor, angguna 
akronim angkutan serba guna, gepeng akronim gelandang dan 
pengemis, wisman akronim wisatawan mancanegara, bimas 
akronim bimbingan masyarakat,  inpres akronim instruksi presiden, 
dan puskesmas akronim pusat kesehatan masyarakat (Ardiana dan 
Sodiq, 2003).

Kenyataan bahwa pemikiran kubu anomali dan kubu analogi 
sama-sama didukung data menunjukkan bahwa pada satu sisi, 
sejalan dengan pemikiran kubu anomali, ada hubungan antara 
lambang (bahasa) dengan yang dilambangi (benda/konsep) dan 
pada sisi lain, sejalan dengan pemikiran kubu analogi, ada hubungan 
antara lambing (bahasa) dengan yang dilambangi (benda/konsep). 
Hal itu berarti bahwa kontroversi antarkubu yang terjadi selama 
ini sebenarnya merupakan hal yang tidak perlu kalau persoalannya 
hanya sekadar menunjukkan yang mana yang benar. Antarkubu 
lebih baik duduk dalam satu meja untuk mendiskusikan banyak 
hal, misalnya mendata jumlah kata yang sejalan dengan pemikiran 
baik kubu anomali maupun analogi. Jika itu dilakukan, mungkin 
akan ditemukan bahwa secara kuantitatif  jumlah kata yang sejalan 
dengan pemikiran kubu anomali jauh lebih besar daripada jumlah 
kata yang sejalan dengan pemikiran kubu analogi.  

3)  Bermakna
Bermakna merupakan ciri khas bahasa manusia. 

Kebermaknaan suatu bahasa beracuan pada konsep bahwa 
setiap unsur mempunyai makna dan hal itu bersifat distingtif  
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(membedakan). Sebagai contoh, jika sekelompok pemuda mendaki 
gunung, sebagian di antara mereka akan berteriak, “Awas, ada ular!” 
kalau mereka melihat ular atau “Awas, ada harimau!” kalau mereka 
melihat harimau, dan sebagainya. Tampaklah bahwa teriakan 
mereka berbeda karena makna harimau dan ular berbeda. Binatang 
tidak sanggup melakukan hal itu. Teriakan sebagai tanda bahaya 
yang dilakukan binatang cenderung sama.

Pemaknaan terhadap unsur bahasa tidak terbatas pada benda 
konkret sebagaimana pemaknaan terhadap harimau atau ular, tetapi 
juga benda abstrak. Perdamaian, misalnya, bermakna penghentian 
permusuhan atau perihal damai; sementara kedamaian bermakna 
keadaan damai atau keadaan yang aman tenteram. Hal semacam 
itu tidak sanggup dilakukan oleh binatang. Binatang juga tidak 
sanggup melakukan pemaknaan terhadap kata sifat seperti cantik 
dan manis; sementara manusia mampu melakukannya. Manusia 
bahkan mampu memberikan makna secara berubah-ubah terhadap 
suatu benda, misalnya melalui pemaknaan menyempit dan meluas, 
peyoratif  dan amelioratif, denotatif  dan konotatif. Mustahil 
binatang mampu melakukan hal itu. 

4)  Transmisi Budaya
Ciri ini menunjukkan bahwa bahasa manusia diturunkan dari 

generasi ke generasi baik melalui kegiatan pemerolehan (acquisition) 
maupun pembelajaran (learning). Kegiatan pemerolehan bahasa 
pada umumnya dilakukan secara informal, tidak terstruktur, tidak 
terprogram, sejalan dengan perkembangan fisik, dan biasanya untuk 
bahasa pertama (bahasa ibu). Berbeda dengan kegiatan pemerolehan 
bahasa, kegiatan pembelajaran bahasa pada umumnya dilakukan 
secara formal, terstruktur, terprogram, tidak sejalan dengan 
perkembangan fisik, dan biasanya untuk bahasa kedua (Krashen, 
1983). Bahwa bahasa manusia diturunkan dari generasi ke generasi 
baik melalui kegiatan pemerolehan maupun pembelajaran tampak 
dari kenyataan bahwa jika bayi diisolasikan dari kehidupan manusia, 
ia tidak akan mampu berbahasa. Hal itu berbeda dengan binatang. 
Anak burung kutilang yang diisolasikan dari dunia burung, ia tetap 
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dapat bersuara seperti kutilang pada umumnya. Anak harimau 
yang diisolasikan juga tetap dapat bersuara seperti harimau pada 
umumnya. Begitu juga sapi, kuda, keledai, anjing, serigala, dan 
kucing. Kenyataan itu pada satu sisi menunjukkan bahwa peran 
pengajaran alat komunikasi dalam dunia binatang tidak jelas 
dan pada sisi lain menunjukkan bahwa bahasa, karena diajarkan, 
merupakan transmisi budaya; sedangkan alat komunikasi binatang 
bukan transmisi budaya karena “pemerolehannya” bersifat bawaan 
(innate). 

5)  Penggunaannya spontan
Bahasa dalam penggunaannya secara sepontan, seperti halnya 

ciri menggunakan saluran oral-auditoris, ciri penggunaannya 
spontan bukanlah ciri khas bahasa manusia karena binatang 
pun kadang-kadang juga berkomunikasi secara spontan. Ciri 
penggunaannya spontan menunjukkan bahwa dalam berbahasa 
manusia melakukannya secara manasuka, dalam arti tidak secara 
terpaksa, kecuali dalam kasus tertentu, misalnya sakit kronis atau 
dalam keadaan terintimidasi. 

6)  Penggunaannya bergiliran 
Ciri ini menunjukkan bahwa dalam berbahasa manusia 

pada umumnya melakukannya secara bergiliran. Ketika seseorang 
berbicara, orang yang lain mendengarkan; ketika gilirannya 
datang, barulah orang lain tersebut berbicara. Dalam percakapan 
dengan situasi normal, pada umumnya orang tidak senang melihat 
orang lain menyerobot untuk mengambil giliran berbicara (turn 
taking). Karena hal itu tidak disukai, orang pada umumnya tidak 
suka menyerobot. Hal tersebut berkaitan dengan etika. Tidak etis 
menyerobot atau mengambil giliran berbicara sebelum giliran 
tersebut datang.

Dalam sistem komunikasinya, tampaknya binatang tidak 
mengenal “giliran berbicara”. Hal itu wajar karena persoalan etika 
tidak dikenal dalam dunia binatang. Dalam dunia mereka, tidak 
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menjadi persoalan sekawanan “berbicara” serempak tanpa ada 
yang berposisi sebagai “pendengar”.

Berbeda dengan komunikasi binatang, kegiatan berbahasa 
manusia membentuk sistem. Sebagai sistem, kegiatan berbahasa 
manusia memiliki struktur khas yang berupa rangkaian otomatis 
yang berpasangan. Contohnya adalah seseorang bertanya dan yang 
lain menjawab. Rangkaian otomatis yang biasa disebut pasangan 
berdekatan (adjacency pairs) tersebut, seperti dinyatakan Yule (1998), 
bervariasi. Kebervariasiannya dapat dilihat dari tiga hal, yakni 
jenis pasangan, kelengkapan pasangan, dan kedekatan pasangan. 
Dari segi jenis pasangan, pasangan berdekatan tidak hanya berupa 
pasangan jawaban-pertanyaan, tetapi juga pasangan jenis lain, 
misalnya permohonan-pengiyaan dan perintah-penolakan. Dari 
segi kelengkapan pasangan, terdapat dua kemungkinan pasangan, 
yakni pasangan yang lengkap dan yang tidak lengkap. Pasangan 
lengkap merupakan pasangan yang berespon verbal (bahasa), 
sedangkan pasangan tidak lengkap tidak berespon verbal. Dari segi 
kedekatan pasangan, terdapat minimal dua jenis pasangan, yakni 
pasangan dekat dan pasangan jauh. Pasangan dekat adalah pasangan 
yang tidak memiliki (pasangan) sisipan (insertion) atau pasangan 
tengah (middle pairs), misalnya ketika ditanya oleh penutur, petutur 
memberikan jawaban langsung. Sebagai kebalikan pasangan dekat, 
pasangan jauh merupakan pasangan yang berpasangan sisipan. Hal 
ini terjadi jika pada saat ditanya oleh penutur, misalnya, petutur 
tidak segera menjawab atau petutur merangsang penutur untuk 
melahirkan tuturan baru. Makin banyak pasangan sisipan, makin 
jauh jarak suatu pasangan.

Menurut Yule (1998), pasangan berdekatan yang lengkap 
selalu terdiri atas dua bagian, yakni bagian pertama dan bagian 
kedua yang disampaikan oleh penutur yang berbeda (penutur ini 
semula berposisi sebagai petutur). Tuturan pada bagian pertama 
mengkreasikan suatu harapan pada tuturan bagian kedua dalam 
pasangan yang sama. Kesalahan menyampaikan bagian kedua akan 
diperlakukan sebagai absensi signifikan (significant absence) dan hal 
itu memiliki makna tersendiri (meaningful). 
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Ada beberapa metafora yang digunakan untuk 
mendeskripsikan struktur kegiatan berbahasa (percakapan). Satu 
di antaranya adalah bahwa percakapan dianalogikan sebagai 
kegiatan bisnis. Dalam bisnis terdapat istilah the floor yang 
dapat diartikan sebagai hak untuk berbicara. Dalam praktik 
berkomunikasi, hak berbicara antarpartisipan sama. Akan tetapi, 
sering muncul fenomena bahwa realisasi hak tersebut tidak sama, 
yakni ada partisipan yang dominan dan yang tidak dominan. 
Hal itu, menurut Yule (1998), disebabkan oleh perbedaan gaya 
komunikasi antarpartisipan.

Gaya komunikasi partisipan dapat dikelompokkan ke dalam 
dua jenis, yakni gaya keterlibatan tinggi (high involvement style) 
dan gaya bepertimbangan tinggi (high considerateness style). Dalam 
gaya keterlibatan tinggi penutur berbicara cepat, hampir tidak 
ada jeda (pausing) antargiliran, terdapat tumpang tindih (overlap) 
tuturan, dan terjadi pengambilan giliran milik petutur. Dalam gaya 
bepertimbangan tinggi, penutur berbicara lambat, terdapat jeda 
yang lama antargiliran, tuturan tidak bertumpang tindih, tidak 
terdapat pengambilan giliran milik petutur, tanpa interupsi, dan 
penutur tidak menjatuhkan petutur (non-imposing) (Yule, 1998).

Yule juga menyatakan bahwa jika penutur yang secara 
tipikal menggunakan gaya pertama berbicara dengan petutur 
yang menggunakan gaya kedua,  pembicaraan cenderung menjadi 
berat sebelah (one-sided). Gaya pertama cenderung mendominasi 
(overwhelm) gaya kedua. Pengguna gaya pertama mungkin berpikir 
bahwa pengguna gaya kedua tidak memunyai banyak hal yang harus 
dikatakan, pemalu, dan barangkali bosan atau bodoh. Kebalikannya, 
dia mungkin dipandang cerewet, penekan, pendominasi, egois, 
dan membosankan (tiresome). Fitur gaya percakapan ini sering 
diinterpretasikan sebagai sifat kepribadian.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kondisi terkontrol 
dalam merealisasikan hak untuk berbicara disebut gilir (turn). 
Dalam beberapa situasi yang pengontrolan tidak dapat dilakukan, 
petutur dapat berupaya untuk mendapatkan giliran. Hal ini disebut 
pengambilan giliran (turn-taking). Karena hal itu merupakan 
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bentuk tindakan sosial, pengambilan giliran beroperasi dengan 
menyesuaikannya pada sistem manajemen lokal (a local management 
system) yang secara konvensional diketahui oleh anggota kelompok 
sosial. Secara substansial, sistem manajemen lokal merupakan 
seperangkat konvensi dalam mengambil giliran, mencegah orang 
lain bertutur, dan membiarkan orang lain meneruskan tuturannya.  
Perubahan gilir (turn point) dalam percakapan disebut kesempatan 
transisi (a transition relevance place) (Yule, 1998). 

Metafora di depan dapat diterapkan pada komunikasi yang 
penutur berkomitmen untuk bekerja sama dan memiliki andil pada 
usaha mengondisikan kesamaan hak untuk berbicara. Di samping 
itu, metafora tersebut juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan 
komunikasi yang penutur tampak berada dalam kompetisi, menjaga 
hak untuk berbicara, dan mencegah petutur mengambil hak itu. 

7)  Dualitas bunyi dan makna 
Ciri ini menunjukkan bahwa bahasa manusia diorganisasikan 

menjadi dua tataran yang membentuk kesatuan, yakni tataran bunyi 
dan tataran makna. Bunyi /r/, /u/, /m/, /a/, dan /h/, misalnya, 
tidak bermakna bila berdiri sendiri-sendiri. Makna “bangunan 
untuk tempat tinggal” muncul ketika disatukan dengan urutan /r/ 
mendahului /u/ dan seterusnya hingga membentuk kesatuan bunyi 
/rumah/. Jika urutannya diubah, misalnya /harum/ atau /murah/ 
maknanya berubah. Demikianlah yang terjadi pada bahasa manusia. 
Mungkinkah sistem komunikasi binatang berwujud dualitas bunyi 
dan makna? Tampaknya yang terjadi tidak demikian.

8)  Mampu mengekspresikan keterpisahan
Ciri ini mengandung makna bahwa bahasa dapat digunakan 

untuk mengacu benda atau sesuatu yang jauh, baik dari perspektif  
waktu maupun tempat. Dari perspektif  waktu, sekarang, misalnya, 
orang dapat berbicara tentang peristiwa zaman Firaun, suatu 
peristiwa yang terjadi puluhan abad yang lalu. Orang dapat 
menguraikan secara rinci kesombongan Firaun, tongkat Musa yang 
dapat berubah menjadi ular, Firaun dan pasukannya yang akhirnya 



Psikolinguistik  dalam Pembelajaran  Bahasa Arab |   51

tenggelam di Laut Merah, dan sebagainya. Mungkinkah hal 
semacam itu dilakukan dengan menggunakan sistem komunikasi 
binatang? Anda dapat menjawabnya sendiri.

Dari perspektif  tempat, dengan bahasa orang juga dapat 
berbicara tentang sesuatu yang terpisah dari tempat orang tersebut 
berbicara. Orang di Surabaya saat ini dapat berbicara secara 
spesifik tentang apa yang terjadi di Jakarta, di New York, bahkan 
di angkasa luar. Apa yang bisa dilakukan oleh binatang dalam 
hal ini? Ya, terbatas yang bisa dikomunikasikan oleh mereka. Di 
situlah perbedaan antara bahasa manusia dan sistem komunikasi 
binatang.

9)  Berstruktur
Ciri ini merupakan ciri yang penting bagi bahasa manusia. 

Dalam berbahasa manusia tidak sekadar menerapkan rekognisi 
sederhana. Ketika berbahasa manusia secara otomatis berusaha 
mengenali hakikat bahasa bahwa keberadaannya sebagai alat 
komunikasi harus bermakna (dapat dipahami oleh orang lain) 
dan mengekspresikannya sesuai dengan struktur atau kaidah. 
Misalnya, mereka memahami bahwa suatu kalimat kadang-kadang 
dapat menjadi ekuivalensi bagi kalimat yang lain, tentu saja dengan 
struktur yang berbeda. Kalimat Pak Sultan mengajarkan bahasa 
Arab, misalnya, dapat disampaikan dengan redaksi yang lain yang 
merupakan ekuivalensinya, misalnya Bahasa Arab diajarkan oleh Pak 
Sultan. Penting untuk diperhatikan di sini bahwa perbedaan redaksi 
tersebut disebabkan oleh perbedaan struktur yang digunakan. Pada 
kalimat Pak Sultan mengajarkan bahasa Arab struktur yang digunakan 
adalah struktur kalimat aktif, sedangkan pada ekuivalensinya 
digunakan struktur kalimat pasif. Keduanya benar karena sama-
sama berstruktur. Baik pada kalimat Pak Sultan  mengajarkan 
bahasa Arab maupun Bahasa Arab diajarkan oleh Pak Sultan tidak 
ada pelanggaran struktur. Pengenalan dan pengaplikasian sistem 
komunikasi secara berstruktur sebagaimana tampak pada contoh 
tersebut tidak terdapat dalam sistem komunikasi binatang.
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10)  Dapat digunakan secara kreatif  
Ciri ini dapat digunakan secara kreatif  bermakna bahwa 

dalam berbahasa manusia dapat menyatakan apa pun sesuai 
dengan kemampuan dan pengalamannya atau sesuai dengan tingkat 
kreativitasnya sejauh tidak menimbulkan masalah kebahasaan 
bagi dirinya atau pendengarnya. Dengan kata lain, sejauh tidak 
menyulitkan dirinya dan tidak menimbulkan salah paham bagi 
orang lain, manusia dapat mengatakan sesuatu dengan caranya 
sendiri. Sebagai contoh, seorang pemuda yang cintanya ditolak 
oleh gadis yang disukainya dapat bercerita kepada temannya, 
mungkin dengan redaksi “Sialan, cintaku ditolak oleh Indria”, “Dasar 
nasib lagi apes, cintaku bertepuk sebelah tangan”, atau “Dasar lagi sial, 
ternyata Indria itu orangnya jinak-jinak merpati”. Sistem komunikasi 
binatang tampaknya tidak bisa digunakan secara kreatif  seperti 
bahasa manusia. 

Ada beberapa teori tentang asal bahasa. Dalam teori tekanan 
sosial dinyatakan bahwa bahasa manusia primitif  muncul ketika 
mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. 
Dalam teori onomatopetik atau ekoik (imitasi bunyi/gema) 
dinyatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-
bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu. Dalam teori interjeksi 
atau teori pooh-pooh dinyatakan bahwa bahasa lahir dari ujaran-
ujaran instingtif  karena tekanan batin, perasaan yang mendalam, 
dan rasa sakit. Dalam teori nativistik atau teori tipe fonetik atau teori 
ding-dong dinyatakan bahasa merupakan produk instinct manusia. 
Dalam teori “yo-he-ho” dinyatakan bahwa kegiatan otot-otot yang 
kuat mengakibatkan usaha pelepasan melalui pernafasan secara 
keras. Pelepasan tersebut menyebabkan perangkat mekanisme pita 
suara bergetar dan menimbulkan bunyi ujaran. 

Dalam teori isyarat dinyatakan bahwa tiap perasaan manusia 
mempunyai bentuk khusus yang merupakan pertalian tertentu 
antara syaraf  reseptor dan syaraf  efektor. Isyarat timbul dari emosi 
dan gerakan ekspresif  yang tidak disadari yang menyertai emosi 
itu. Komunikasi dilakukan dengan gerakan tangan yang membantu 
gerakan mimetik (gerakan ekspresif  untuk menyatakan emosi 
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dan perasaan) wajah seseorang. Selanjutnya, komunikasi berubah 
menjadi komunikasi pikiran melalui bahasa. Dalam teori permainan 
vokal dinyatakan bahwa bahasa manusia pada mulanya berwujud 
dengungan dan senandung atau permainan vokal yang tidak 
mengungkapkan pikiran apa pun. Selanjutnya, ada perkembangan 
menuju kejelasan, keteraturan, dan kemudahan. Dalam teori 
isyarat oral dinyatakan bahwa ketika manusia mulai menggunakan 
peralatan, di tangannya ada peralatan sehingga tidak bisa digunakan 
dengan bebas untuk berkomunikasi. Karena itu, isyarat yang semula 
dilakukan dengan tangan kemudian digantikan oleh alat lain yang 
dapat menghasilkan isyarat yang lebih cermat, yakni lidah, bibir, 
dan rahang. Udara yang berhembus melalui mulut (oral) atau lubang 
hidung akan mengeluarkan isyarat seperti ujaran hasil bisikan. Hal 
itulah yang kemudian berkembang menjadi bahasa. Dalam teori 
kontrol sosial dinyatakan bahwa ujaran adalah suatu medium yang 
besar yang memungkinkan manusia bekerja sama. Bahasa berfungsi 
mengoordinasi dan menghubungkan berbagai kegiatan manusia 
dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam teori kontak 
dinyatakan bahwa hubungan-hubungan sosial pada makhluk hidup 
memperlihatkan bahwa kebutuhan untuk mengadakan kontak tidak 
pernah memberikan kepuasan. Bahasa hanya mungkin ada bila ada 
hubungan personal atau kontak emosional antara orang-orang 
yang mampu berbicara. Dalam teori Hockett-Ascher dinyatakan 
bahwa pada mulanya proto hominoid mempergunakan mulut 
untuk membawa barang-barang. Karena kelompok proto hominoid 
(sekarang disebut hominid) mulai mengalihkan fungsi membawa 
barang di tangan, mulutnya menganggur. Karena itu, mereka lalu 
mulai mengoceh. Dampaknya, sebuah sistem call  menjadi lebih 
fleksibel dan berkembang. 

Ada beberapa pandangan tentang hakikat bahasa. Dari 
kaca mata linguistik umum, bahasa dimaknai sebagai sistem 
lambang bunyi oral arbitrer yang digunakan oleh masyarakat 
sebagai alat komunikasi/berinteraksi atau sistem lambang bunyi 
arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja 
sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dari kaca mata 
pragmatik, bahasa dimaknai sebagai sistem komunikasi. Dari kaca 
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mata sosiolinguistik, bahasa dimaknai sebagai tingkah laku sosial 
yang digunakan dalam komunikasi. Dari kaca mata psikolinguistik, 
bahasa dimaknai sebagai maujud berupa sejumlah kalimat yang 
dapat dikreasikan secara tak terbatas sekalipun tiap-tiap kalimat 
memiliki panjang dan tersusun dari seperangkat unsur/elemen 
yang terbatas. 

Fungsi bahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, 
yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum bahasa 
adalah alat komunikasi verbal bagi manusia. Fungsi umum 
tersebut dapat dirinci menjadi beberapa fungsi khusus. Dalam 
pandangan Finnochiaro, fungsi khusus bahasa mencakup fungsi 
personal, fungsi interpersonal, fungsi direktif, fungsi referensial, 
dan fungsi imajinatif. Fungsi personal adalah fungsi bahasa untuk 
kepentingan ekspresi diri, misalnya menyatakan pikiran, perasaan, 
dan pengalaman pribadi. 

Fungsi interpersonal adalah fungsi bahasa untuk kepentingan 
menjaga hubungan sosial antarpartisipan komunikasi, misalnya 
phatic communion. Fungsi direktif  merupakan fungsi bahasa yang 
dimaksudkan agar pendengar/pembaca melakukan sesuatu sesuai 
dengan yang dimaui pembicara/penulis, misalnya memerintah, 
menasihati, melarang, dan memohon. Fungsi referensial merupakan 
fungsi bahasa untuk menghadirkan acuan (benda yang disebut 
atau yang ditunjuk) melalui penggunaan lambang bahasa, misalnya 
pembicara/penulis membicarakan surga. Fungsi imajinatif  adalah 
fungsi bahasa untuk menghadirkan produk khayalan, misalnya 
tuturan-tuturan dalam cerita fiktif.

Berbeda dengan Finnochiaro, Brown dan Yule menyatakan 
bahwa fungsi khusus bahasa mencakup fungsi transaksional dan 
fungsi interaksional. Fungsi transaksional adalah fungsi bahasa 
untuk mengungkapkan informasi atau pesan, misalnya menjelaskan 
sesuatu, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Fungsi interaksional 
bahasa adalah fungsi bahasa untuk membina hubungan sosial 
dan sikap-sikap pribadi, misalnya  menyapa, berbasa-basi, dan 
mengekspresikan sesuatu secara santun.  
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Bahasa merupakan properti khas manusia. Apa yang 
digunakan oleh binatang untuk berkomunikasi bukanlah bahasa 
karena tidak arbirer, tidak bermakna, bukan transmisi budaya, 
penggunaannya tidak bergiliran, bukan dualitas bunyi dan makna, 
tidak mampu mengekspresikan keterpisahan, tidak berstruktur, 
dan tidak dapat digunakan secara kreatif. Aitchison menyatakan 
bahwa bahasa mempunyai ciri berikut:

1) menggunakan saluran oral-auditoris,

2) arbitrer,

3) bermakna, 

4) merupakan transmisi budaya, 

5)  penggunaannya spontan, 

6)  penggunaannya bergiliran, 

7)  dualitas, 

8)  mampu mengekspresikan keterpisahan, 

9)  berstruktur, dan 

10)  dapat digunakan secara kreatif. 

Ciri yang menggunakan saluran oral-auditoris menunjukkan 
bahwa bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia (oral) dan diresepsi 
oleh indra dengar (auditoris). Ciri arbitrer menunjukkan bahwa 
hubungan antara lambang (bahasa) dan yang dilambangi (benda 
atau konsep) bersifat manasuka atau sewenang-wenang. 

Ciri bermakna menunjukkan bahwa setiap unsur bahasa 
mempunyai makna dan hal itu bersifat distingtif  (membedakan). 
Ciri merupakan transmisi budaya menunjukkan bahwa bahasa 
manusia diturunkan dari generasi ke generasi baik melalui kegiatan 
pemerolehan (acquisition) maupun pembelajaran (learning). Ciri 
penggunaannya spontan menunjukkan bahwa dalam berbahasa 
manusia melakukannya secara manasuka, dalam arti tidak secara 
terpaksa, kecuali dalam kasus tertentu, misalnya sakit kronis atau 
dalam keadaan terintimidasi. 



56   | Sultan, MA, Sudi Yahya, Lc, M.Pd

Ciri penggunaannya bergiliran menunjukkan bahwa dalam 
berbahasa manusia pada umumnya melakukannya secara bergiliran. 
Ciri dualitas bunyi dan makna menunjukkan bahwa bahasa 
manusia diorganisasikan menjadi dua tataran yang membentuk 
kesatuan, yakni tataran bunyi dan tataran makna. Ciri mampu 
mengekspresikan keterpisahan menunjukkan bahasa dapat 
digunakan untuk mengacu benda atau sesuatu yang jauh, baik dari 
perspektif  waktu maupun tempat. Ciri berstruktur menunjukkan 
bahwa dalam berbahasa manusia tidak sekadar menerapkan 
rekognisi sederhana, tetapi berusaha mengenali hakikat bahasa 
bahwa keberadaannya sebagai alat komunikasi harus bermakna 
(dapat dipahami oleh orang lain) dan mengekspresikannya sesuai 
dengan struktur atau kaidah. Ciri dapat digunakan secara kreatif  
menunjukkan bahwa dalam berbahasa manusia dapat menyatakan 
apa pun sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya atau sesuai 
dengan tingkat kreativitasnya sejauh tidak menimbulkan masalah 
kebahasaan bagi dirinya atau pendengarnya.

D. Rangkuman 
Dari rangkain penjelasan di atas dapat dirangkum bahasa 

terdapat beberapa teori tentang asal bahasa. Dalam teori tekanan 
sosial dinyatakan bahwa bahasa manusia primitif  muncul ketika 
mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. 
Dalam teori onomatopetik atau ekoik (imitasi bunyi/gema) 
dinyatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-
bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu. Dalam teori interjeksi 
atau teori pooh-pooh dinyatakan bahwa bahasa lahir dari ujaran-
ujaran instingtif  karena tekanan batin, perasaan yang mendalam, 
dan rasa sakit. Dalam teori nativistik atau teori tipe fonetik atau teori 
ding-dong dinyatakan bahasa merupakan produk instinct manusia. 
Dalam teori “yo-he-ho” dinyatakan bahwa kegiatan otot-otot yang 
kuat mengakibatkan usaha pelepasan melalui pernafasan secara 
keras. Pelepasan tersebut menyebabkan perangkat mekanisme pita 
suara bergetar dan menimbulkan bunyi ujaran. 
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Dalam teori isyarat dinyatakan bahwa tiap perasaan manusia 
mempunyai bentuk khusus yang merupakan pertalian tertentu 
antara syaraf  reseptor dan syaraf  efektor. Isyarat timbul dari emosi 
dan gerakan ekspresif  yang tidak disadari yang menyertai emosi 
itu. Komunikasi dilakukan dengan gerakan tangan yang membantu 
gerakan mimetik (gerakan ekspresif  untuk menyatakan emosi 
dan perasaan) wajah seseorang. Selanjutnya, komunikasi berubah 
menjadi komunikasi pikiran melalui bahasa. Dalam teori permainan 
vokal dinyatakan bahwa bahasa manusia pada mulanya berwujud 
dengungan dan senandung atau permainan vokal yang tidak 
mengungkapkan pikiran apapun. Selanjutnya, ada perkembangan 
menuju kejelasan, keteraturan, dan kemudahan. Dalam teori 
isyarat oral dinyatakan bahwa ketika manusia mulai menggunakan 
peralatan, di tangannya ada peralatan sehingga tidak bisa digunakan 
dengan bebas untuk berkomunikasi. Karena itu, isyarat yang semula 
dilakukan dengan tangan kemudian digantikan oleh alat lain yang 
dapat menghasilkan isyarat yang lebih cermat, yakni lidah, bibir, 
dan rahang. Udara yang berhembus melalui mulut (oral) atau lubang 
hidung akan mengeluarkan isyarat seperti ujaran hasil bisikan. Hal 
itulah yang kemudian berkembang menjadi bahasa. Dalam teori 
kontrol sosial dinyatakan bahwa ujaran adalah suatu medium yang 
besar yang memungkinkan manusia bekerja sama. Bahasa berfungsi 
mengoordinasi dan menghubungkan berbagai kegiatan manusia 
dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam teori kontak 
dinyatakan bahwa hubungan-hubungan sosial pada makhluk hidup 
memperlihatkan bahwa kebutuhan untuk mengadakan kontak tidak 
pernah memberikan kepuasan. Bahasa hanya mungkin ada bila ada 
hubungan personal atau kontak emosional antara orang-orang 
yang mampu berbicara. Dalam teori Hockett-Ascher dinyatakan 
bahwa pada mulanya proto hominoid mempergunakan mulut 
untuk membawa barang-barang. Karena kelompok proto hominoid 
(sekarang disebut hominid) mulai mengalihkan fungsi membawa 
barang di tangan, mulutnya menganggur. Karena itu, mereka lalu 
mulai mengoceh. Dampaknya, sebuah sistem call  menjadi lebih 
fleksibel dan berkembang. 



58   | Sultan, MA, Sudi Yahya, Lc, M.Pd

Ada beberapa pandangan tentang hakikat bahasa. Dari 
kaca mata linguistik umum, bahasa dimaknai sebagai sistem 
lambang bunyi oral arbitrer yang digunakan oleh masyarakat 
sebagai alat komunikasi/berinteraksi atau sistem lambang bunyi 
arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja 
sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dari kaca mata 
pragmatik, bahasa dimaknai sebagai sistem komunikasi. Dari kaca 
mata sosiolinguistik, bahasa dimaknai sebagai tingkah laku sosial 
yang digunakan dalam komunikasi. Dari kaca mata psikolinguistik, 
bahasa dimaknai sebagai maujud berupa sejumlah kalimat yang 
dapat dikreasikan secara tak terbatas sekalipun tiap-tiap kalimat 
memiliki panjang dan tersusun dari seperangkat unsur/elemen 
yang terbatas. 

Fungsi bahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, 
yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum bahasa 
adalah alat komunikasi verbal bagi manusiaFungsi umum tersebut 
dapat dirinci menjadi beberapa fungsi khusus. Dalam pandangan 
Finnochiaro, fungsi khusus bahasa mencakup fungsi personal, 
fungsi interpersonal, fungsi direktif, fungsi referensial, dan 
fungsi imajinatif. Fungsi personal adalah fungsi bahasa untuk 
kepentingan ekspresi diri, misalnya menyatakan pikiran perasaan, 
dan pengalaman pribadi. Fungsi interpersonal adalah fungsi bahasa 
untuk kepentingan menjaga hubungan sosial antarpartisipan 
komunikasi, misalnya phatic communion. Fungsi direktif  merupakan 
fungsi bahasa yang dimaksudkan agar pendengar/pembaca 
melakukan sesuatu sesuai dengan yang dimaui pembicara/penulis, 
misalnya memerintah, menasihati, melarang, dan memohon. 
Fungsi referensial merupakan fungsi bahasa untuk menghadirkan 
acuan (benda yang disebut atau yang ditunjuk) melalui penggunaan 
lambang bahasa, misalnya pembicara/penulis membicarakan 
surga. Fungsi imajinatif  adalah fungsi bahasa untuk menghadirkan 
produk khayalan, misalnya tuturan-tuturan dalam cerita fiktif.

Berbeda dengan Finnochiaro, Brown dan Yule menyatakan 
bahwa fungsi khusus bahasa mencakup fungsi transaksional dan 
fungsi interaksional. Fungsi transaksional adalah fungsi bahasa 



Psikolinguistik  dalam Pembelajaran  Bahasa Arab |   59

untuk mengungkapkan informasi atau pesan, misalnya menjelaskan 
sesuatu, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Fungsi interaksional 
bahasa adalah fungsi bahasa untuk membina hubungan sosial 
dan sikap-sikap pribadi, misalnya  menyapa, berbasa-basi, dan 
mengekspresikan sesuatu secara santun.  

Bahasa merupakan properti khas manusia. Apa yang 
digunakan oleh binatang untuk berkomunikasi bukanlah bahasa 
karena tidak arbirer, tidak bermakna, bukan transmisi budaya, 
penggunaannya tidak bergiliran, bukan dualitas bunyi dan makna, 
tidak mampu mengekspresikan keterpisahan, tidak berstruktur, 
dan tidak dapat digunakan secara kreatif. Aitchison menyatakan 
bahwa bahasa mempunyai ciri berikut: 1) menggunakan saluran 
oral-auditoris, 2) arbitrer, 3) bermakna, 4) merupakan transmisi 
budaya, 5) penggunaannya spontan, 6) penggunaannya bergiliran, 7) 
dualitas, 8) mampu mengekspresikan keterpisahan, 9) berstruktur, 
dan 10) dapat digunakan secara kreatif. Ciri menggunakan saluran 
oral-auditoris menunjukkan bahwa bahasa dihasilkan oleh alat 
ucap manusia (oral) dan diresepsi oleh indra dengar (auditoris). Ciri 
arbitrer menunjukkan bahwa hubungan antara lambang (bahasa) 
dan yang dilambangi (benda atau konsep) bersifat manasuka atau 
sewenang-wenang Ciri bermakna menunjukkan bahwa setiap 
unsur bahasa mempunyai makna dan hal itu bersifat distingtif  
(membedakan). Ciri merupakan transmisi budaya menunjukkan 
bahwa bahasa manusia diturunkan dari generasi ke generasi baik 
melalui kegiatan pemerolehan (acquisition) maupun pembelajaran 
(learning). Ciri penggunaannya spontan menunjukkan bahwa 
dalam berbahasa manusia melakukannya secara manasuka, dalam 
arti tidak secara terpaksa, kecuali dalam kasus tertentu, misalnya 
sakit kronis atau dalam keadaan terintimidasi. 

Ciri penggunaannya bergiliran menunjukkan bahwa dalam 
berbahasa manusia pada umumnya melakukannya secara bergiliran. 
Ciri dualitas bunyi dan makna menunjukkan bahwa bahasa 
manusia diorganisasikan menjadi dua tataran yang membentuk 
kesatuan, yakni tataran bunyi dan tataran makna. Ciri mampu 
mengekspresikan keterpisahan menunjukkan bahasa dapat 
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digunakan untuk mengacu benda atau sesuatu yang jauh, baik dari 
perspektif  waktu maupun tempat. Ciri berstruktur menunjukkan 
bahwa dalam berbahasa manusia tidak sekadar menerapkan 
rekognisi sederhana, tetapi berusaha mengenali hakikat bahasa 
bahwa keberadaannya sebagai alat komunikasi harus bermakna 
(dapat dipahami oleh orang lain) dan mengekspresikannya sesuai 
dengan struktur atau kaidah. Ciri dapat digunakan secara kreatif  
menunjukkan bahwa dalam berbahasa manusia dapat menyatakan 
apa pun sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya atau sesuai 
dengan tingkat kreativitasnya sejauh tidak menimbulkan masalah 
kebahasaan bagi dirinya atau pendengarnya

E. Tugas
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban 

yang benar dan sesuai dengan uraian materi di atas.! 

1. Di antara sekian teori tentang asal bahasa, teori Hocket-Ascher 
dipandang sebagai yang terkuat. Namun, teori tersebut juga 
mengandung kelemahan. Jelaskan kelebihan dan kelemahan 
teori Hocket-Ascher!

2. Hakikat bahasa menurut kaca mata psikolinguistik tidak 
bisa dipisahkan dengan pandangan Noam homsky. Jelaskan 
pandangan Noam Chomsky tentang hakikat bahasa!

3. Dalam pandangan Finnochiaro, fungsi bahasa mencakup 
fungsi personal, fungsi interpersonal, fungsi direktif, fungsi 
referensial, dan fungsi imajinatif. Jelaskan kelima fungsi 
tersebut!

4. Dalam pandangan Brown dan Yule, fungsi bahasa mencakup 
fungsi transaksional dan fungsi interaksional. Jelaskan kedua 
fungsi tersebut!

5.  Dalam pandangan Aitchison, bahasa mempunyai ciri 1) 
menggunakan saluran oral-auditoris, 2) arbitrer, 3) bermakna, 
4) merupakan transmisi budaya, 5) penggunaannya spontan, 
6) penggunaannya bergiliran, 7) dualitas, 8) mampu 



Psikolinguistik  dalam Pembelajaran  Bahasa Arab |   61

mengekspresikan keterpisahan, 9) berstruktur, dan 10) dapat 
digunakan secara kreatif. Jelaskan kesepuluh ciri tersebut!
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BAB IV

FONDASI BIOLOgIS BAHASA

A. Pendahuluan 
Ada dua kaca mata yang dapat digunakan untuk melihat 

perkembangan manusia, yakni kaca mata agama dan kaca mata 
ilmiah. Dari kaca mata agama, manusia yang ada pada saat ini 
dipandang sebagai keturunan Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam 
dan Hawa merupakan dua manusia yang kali pertama mengisi Bumi. 
Keduanya bertahun-tahun di surga, tetapi kemudian “terusir” karena 
melakukan kesalahan memakan buah khuldi. Di Bumi keduanya 
menjalani hidup sebagai suami-istri dan atas kehendak Tuhan 
lahirlah 39 anak yang akhirnya berkembang biak menjadi sekitar 
enam miliar sebagaimana yang dapat diamati pada saat ini. Dari segi 
kemampuan berpikir, Nabi Adam dan Hawa digambarkan sebagai 
manusia dengan struktur yang sempurna, seperti halnya manusia 
yang ada sekarang ini. Dari segi kemampuan berbahasa, keduanya 
juga sempurna. Mereka, misalnya, dapat memohon ampun atas 
kesalahannya dan menasihati Qabil-Habil yang berselisih. Kondisi 
itu mengisyaratkan bahwa secara fisik otaknya pun sempurna, 
seperti halnya manusia pada zaman ini.

Berbeda dengan pandangan dari kaca mata agama, dari kaca 
mata ilmiah manusia merupakan hasil evolusi luar biasa yang terjadi 
sejak sekitar 30 juta tahun lalu. Mula-mula, muncullah hominoid. 
Hominoid merupakan makluk sebangsa kera-manusia, seperti 
simpanse, orang utan, gorila, dan gibon. Contoh hominoid adalah 
proconsul yang fosilnya ditemukan oleh suami-istri Leaky di daerah 
Danau Victoria pada tahun 1948. Melalui proses evolusi, hominoid 
berubah menjadi hominid, makhluk menyerupai manusia yang 
dapat berdiri di atas dua kaki. Nenek moyang manusia selanjutnya 
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berkembang dari yang biasa dikenal dengan austrolopithecus 
sampai dengan homo sapiens (Dahler dan Budianta, 2000). 

Sejalan dengan perkembangan evolusi, kapasitas otak manusia 
dari waktu ke waktu terus berkembang. Sekitar 3-4 juta tahun yang 
lalu, kapasitas otak austrolopithecus diperkirakan 400 gram, homo 
erectus sekitar 800 gram, dan manusia zaman ini sekitar 1500 
gram. Sebagaimana dinyatakan Dardjowidjojo (2005), meskipun 
bukan satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi,  
bertambahnya kapasitas itu setidak-tidaknya memungkinkan 
bertambahnya fungsi otak.

Secara umum perkembangan otak dapat dibagi menjadi 
empat tahap. Tahap pertama adalah tahap perkembangan kapasitas 
atau ukuran, sebagaimana tampak pada uraian di depan. Tahap 
pertama itu tampak pada homo erectus yang ditemukan di Jawa dan 
China. Tahap kedua adalah tahap reorganisasi otak. Lembah-lembah 
pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain, 
misalnya daerah parietal. Perubahan tersebut terjadi pada masa 
praaustrolopithecus ke austrolopithecus afarensis. Tahap ketiga adalah tahap 
munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah tertentu 
melalui corpus sollosum. Fiber tersebut dapat diibaratkan sebagai 
kabel listrik yang memberikan aliran elektrik untuk menggerakkan 
atau melakukan sesuatu. Tahap keempat adalah tahap munculnya 
dua hemisfir yang asimitris. Dua tahap terakhir ini terjadi pada 
saat perubahan dari homo erectus ke homo sapiens (Holloway 
dalam Dardjowidjojo, 2005). Tahap-tahap tersebut menunjukkan 
adanya “evolusi” perkembangan otak. Otak manusia berkembang 
tidak secara serentak, tetapi bertahap: dari kapasitas minimal ke 
maksimal. 

Sekarang tentu pertanyaannya adalah: bagaimana 
perkembangan otak ketika manusia tidak lagi mengalami proses 
evolusi. Dari segi kecepatan perkembangan, perkembangan otak 
dapat dikelompokkan ke dalam dua jalur, yakni jalur cepat dan jalur 
lambat. Jalur cepat terjadi pada saat janin sampai dengan usia dua 
tahun setelah kelahiran. Pada  saat janin berusia 4-5 bulan, berat 
otaknya kurang lebih 50 gram dan pada minggu ke-30 menjadi 
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kurang lebih 200 gram. Pada saat lahir, berat otak bayi kurang lebih 
400 gram dan meningkat cepat menjadi kurang lebih 1000 gram 
delapan belas bulan kemudian. Memasuki usia dua tahun sampai 
dengan masa pubertas, berat otak mengikuti jalur lambat. Pada 
masa pubertas berat otak kurang lebih 1250 gram pada perempuan 
dan 1375 gram pada pria. Sesudah itu berat otak dianggap stabil 
dan mencapai kematangan.

Perkembangan bahasa mengikuti perkembangan berat dan 
kematangan otak. Bahasa mulai berkembang ketika berat dan 
kematangan otak mencapai titik tertentu. Pada umumnya bahasa 
berkembang pada waktu bayi berusia 18-28 bulan karena pada 
masa ini peningkatan berat dan kematangan otak memungkinkan 
pemerolehan bahasa berkembang dengan baik. Perkembangan 
pemerolehan bahasa anak mulai usia dua tahun berlangsung cepat 
dan melambat pada masa pubertas. Hal itu disebabkan oleh tiga 
hal. Pertama, pada usia sekitar dua tahun kematangan otak anak 
sudah mencapai 60% dari  kematangan otak orang dewasa. Pada 
usia sekitar dua tahun sampai dengan pubertas anak-anak memiliki 
masa peka bahasa atau periode umur kritis. Ketiga, pada usia 
sekitar dua tahun sampai dengan pubertas plastisitas (keluwesan 
dan kelenturan) otak tinggi sehingga luwes dalam mengatur 
penguasaan bahasa. Masa pubertas merupakan titik kematangan 
otak sekaligus kestabilan fungsi otak. Hal itu ditandai oleh 
terjadinya penyebelahan atau lateralisasi otak, yaitu pengetatan 
dan penegasan fungsi-fungsi hemisfer (belahan otak) kiri dan 
hemisfer kanan. Ketika penyebelahan telah terjadi, plastisitas otak  
berkurang. Kedua hemisfer tidak dapat secara leluasa menunaikan 
fungsi secara bergantian atau bersama-sama (Saryono, 2000).

B. Gambaran Fisik Otak Manusia 
Dalam kehidupan ini tentu sering kita mengamati berbagai 

jenis binatang yang otaknya dikonsumsi oleh manusia. Sebutlah 
misalnya sapi, kambing, ayam, dan ikan. Dari segi ukuran, otak 
manusia lebih besar daripada otak kambing, ayam, dan ikan kecil. 
Jika dibandingkan dengan binatang lain, katakanlah anjing dan 
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kera, otak manusia juga lebih besar. Karena otaknya yang lebih 
besar manusia dapat berbahasa? Lalu , perhatikanlah binatang lain 
yang notabene lebih besar daripada manusia, misalnya sapi, gajah, 
paus, dan hiu raksasa. Ukuran otak binatang-binatang tersebut 
lebih besar daripada otak manusia, tetapi mengapa mereka tidak 
dapat berbahasa melebihi kemampuan manusia. Kenyataan itu 
menunjukkan bahwa ukuran otak bukan prasyarat dapat berbahasa 
atau tidaknya makhluk hidup. Manusia dapat berbahasa karena 
memiliki struktur dan organisasi otak yang lengkap sehingga dapat 
mengendalikan segala aktivitas fisik, termasuk aktivitas berbahasa.

Halloway, Dingwall, dan Steinberg dkk. (Dardjowidjojo 
(2005) menyatakan bahwa berat otak manusia adalah antara 1.000-
1.500 gram dengan rata-rata 1330 gram. Sekalipun dari segi ukuran 
tidak besar, otak mampu menyedot 15 persen peredaran darah dari 
jantung dan memerlukan 20 persen sumber daya metabolis manusia. 
Mengapa kebutuhan otak terhadap peredaran darah dan sumber 
daya metabolis demikian besar? Jawaban pertanyaan tersebut terkait 
dengan peran sentral otak dalam sistem saraf  manusia. Sebagaimana 
diketahui, sistem saraf  manusia dikendalikan oleh dua organ 
utama, yakni (a) sederet tulang punggung yang saling bersambung 
(spinal cord) dan (b) otak. Otak terdiri atas dua bagian, yakni (a) 
batang otak (brain stem) dan (b) korteks serebral (cerebral cortex). 
Tulang punggung dan korteks serebral tersebut merupakan sentra 
sistem saraf  manusia. Apa pun yang dilakukan manusia, baik yang 
berupa kegiatan fisik maupun psikis, dikendalikan oleh sistem saraf  
tersebut. Itulah sebabnya otak memerlukan 15 persen peredaran 
darah dan 20 persen sumber daya metabolis.

Bagian  pertama otak, yakni batang otak, terdiri atas medulla, 
pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian tersebut berfungsi 
untuk menggerakkan organ  fisik tubuh, termasuk di dalamnya 
pernafasan, detak jantung, gerakan, refleks, pencernaan, dan 
pemunculan emosi. Bagian kedua, yakni korteks serebral, berfungsi 
menangani fungsi intelektual dan bahasa. Korteks serebral tersebut 
terdiri atas hemisfir kiri dan hemisfir kanan yang dalam sistem 
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kerjanya dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan 
korpus kalosum (corpus callosum).

Hemisfir kiri mengendalikan semua anggota badan, termasuk 
wajah, sebelah kanan. Berbeda dengan hemisfer kiri, hemisfir kanan 
mengendalikan anggota badan dan wajah sebelah kiri. Dengan 
demikian, dari segi pengendalian organ tubuh kedua hemisfir 
tersebut bekerja secara silang: yang kiri mengendalikan yang kanan, 
yang kanan mengendalikan yang kiri. Terkait dengan hal tersebut, 
korpus kalosum bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasi 
segala hal yang dilakukan oleh kedua hemisfir tersebut.

Berbeda dengan tangan, kaki, atau organ lain yang dikendalikan 
secara silang oleh kedua hemisfer, mata dan telinga mendapat 
perlakuan khusus berbeda. Pada tiap mata dan telinga terdapat 
sambungan saraf  dalam jumlah yang berbeda ke hemisfir kiri dan 
kanan sehingga jika salah satu bermasalah, katakanlah buta atau 
tuli, yang lain masih bisa berfungsi dengan baik (Dardjowidjojo, 
2005).

Hemisfir kiri dan hemisfir kanan mempunyai wujud fisik 
yang hampir sama. Perbedaannya tipis, misalnya daerah wernicke 
di hemisfer kiri lebih luas daripada daerah wernicke di hemisfir 
kanan. Perbedaan tersebut diperkirakan berpengaruh pada peran 
yang diemban kedua hemisfer dalam menangani bahasa, yakni 
bahwa peran hemisfer kanan tidak sedominan  hemisfer kiri.

Hemisfer kanan tampaknya cenderung berurusan pada hal-
hal teknis aplikatif. Orang-orang yang hemisfer kanannya terganggu 
pada umumnya tidak mampu mengurutkan peristiwa sebuah cerita 
atau narasi. Mereka tidak mampu menyatakan kronologi peristiwa. 
Mereka juga kesulitan dalam menyimpulkan sesuatu. Sebagai 
contoh, kalau mereka mendengar atau membaca cerita tentang 
seorang pria yang sering menelepon, menemui, dan mengajak pergi 
seorang wanita; mereka kesulitan untuk menyimpulkan bahwa pria 
tersebut menyukai wanita itu. Di samping itu, mereka juga tidak 
dapat mendeteksi kalimat taksa (ambigu), metafora, dan sarkasme. 
Kemampuan mereka dalam membedakan intonasi kalimat 
interogatif  dan intonasi kalimat deklaratif, misalnya, juga rendah 
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(Saryono, 2000). Tentang spesifikasi hemisfer kanan, Simanjuntak 
(1991) membandingkannya dengan spesifikasi hemisfer kiri, 
sebagaimana tampak pada kolom berikut. 

Hemisfer Kiri Hemisfer Kanan
Membaca Musik dan lagu
Menulis Idiom-idiom bahasa
Berhitung Otomatis/perumpamaan
Ilmu dan teknologi Kebolehan konstruksi
Berbahasa Proses kegiatan gestalt (menyeluruh)
Berpikir analitis dan rasional Pengenalan gambar, muka, peta, dll.
Logis Berpikir sintetis (holistis)
Sistematis Intuitif
Realistis Kreatif  dan inovatif
Sadar (conscious) Bawah sadar (subconscious)
Positif

Sebagai organ yang mempunyai peran besar dalam mengelola 
produksi dan resepsi bahasa, hemisfir kiri mempunyai empat lobe 
(daerah besar), yakni lobe frontal (frontal lobe), lobe temporal 
(temporal lobe), lobe osipital (occipital lobe), dan lobe parietal 
(parietal lobe). Keempat lobe tersebut mempunyai tugas spesifik. 
Lobe frontal  mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kognisi; lobe 
temporal mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran; 
lobe osipital mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pelihatan; 
dan lobe parietal mengurusi rasa somaestetik, yakni rasa yang ada 
pada tangan, kaki, muka, dan sebagainya.

Pada lobe frontal terdapat suatu daerah yang dikenal sebagai 
daerah broca. Nama ini berasal dari seorang ahli bedah saraf  Perancis 
yang bernama Piere Paul Broca yang hidup dari tahun 1824-1880. 
Pada suatu waktu ia menangani seorang pasien, Leborgne, yang 
kehilangan kemampuan berbicara. Pasien ini menderita gangguan 
berbicara selama 21 tahun sejak berumur 31. Bila diajak berbicara 
mengenai apa pun, dia hanya  meresponnya dengan kata tan 
sehingga kemudian dikenal sebagai Mr. Tan. Hingga tahun 1863 
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Broca telah menyelidiki sekitar 20 kasus seperti yang diderita 
oleh Mr. Tan. Setelah melakukan berbagai operasi pos mortem 
(sesudah orangnya meninggal) akhirnya dia berkesimpulan bahwa 
orang berbicara dengan menggunakan hemisfir kiri. Daerah yang 
berkaitan dengan “kemampuan berbicara” tersebut sampai kini 
dikenal dengan nama daerah broca.

Pasien dengan gangguan berbicara jenis lain ditemukan 
oleh Carl Wernicke yang hidup pada 1848—1904. Pasien yang 
ditangani Wernicke dapat berbicara dengan lancar, tetapi maknanya 
kacau. Pemahamannya juga kacau. Setelah diteliti lebih lanjut dan 
dibandingkan dengan pasien-pasien lain, disimpulkan bahwa di 
lobe temporal yang agak menjorok ke daerah parietal ada bagian 
yang berkaitan dengan komprehensi. Daerah ini kemudian dikenal 
dengan nama daerah wernicke.

Pada semua lobe terdapat girus (gyrus) dan sulkus (sulcus). 
Girus adalah semacam gunduk atau bukit dengan lereng-lerengnya, 
sedangkan sulkus adalah semacam lembah, bagian yang masuk 
ke dalam. Salah satu girus tersebut adalah girus angular (angular 
gyrus). Girus ini mempunyai fungsi menghubungkan apa yang 
dilihat dengan apa yang dipahami manusia di daerah wernicke.
Untuk menghubungkan apa yang didengar atau dilihat dengan 
apa yang diujarkan oleh manusia ada kelompok fiber yang disebut 
fasikulus arkuat (arcuate fasciculus). Tugas fiber-fiber tersebut 
adalah mengoordinasi pendengaran, pelihatan, dan pemahaman 
yang diproses di daerah wernicke dengan proses pengujaran yang 
diproses di daerah broca.

Di daerah dekat daerah broca, agak ke belakang, ada jalur yang 
dinamakan korteks motor (motor cortex). Korteks ini bertugas 
mengendalikan alat-alat ujar seperti lidah, rahang, bibir, gigi, dan 
pita suara. Pada lobe temporal terdapat korteks pendengaran primer 
(primary auditory cortex) yang berfungsi menanggapi bunyi yang 
didengar. Pada lobe osipital juga terdapat korteks yang serupa, 
korteks visual, tetapi tugasnya adalah menanggapi apa yang dilihat 
(Dardjowidjojo, 2005).
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Organ-organ otak yang sistem kerjanya rumit tersebut tidak 
terdapat pada binatang, sebesar apa pun binatangnya. Organ-organ 
yang mempunyai struktur dan sistem organisasi yang khas tersebut 
bekerja untuk berbagai kepentingan, di antaranya memproduksi 
dan meresepsi bahasa. Karena tidak memiliki organ-organ tersebut, 
wajarlah binatang tidak dapat memproduksi dan meresepsi 
bahasa.

C. Hubungan Otak dan Bahasa
Pada uraian di depan sudah dijelaskan bahwa otak memainkan 

peran penting dalam produksi dan resepsi bahasa. Bagaimana 
sebenarnya sistem kerjanya?  

Sistem kerja otak dalam memproduksi dan meresepsi bahasa 
rumit dan kompleks. Di dalamnya terdapat sistem respon atau 
sistem penerimaan, sistem pencernaan, sistem pengolahan, sistem 
penyimpanan, sistem produksi, dan sebagainya yang semuanya 
bekerja secara sinergis. Sebagai contoh, apabila masukan (input) 
yang masuk dalam bentuk lisan, bunyi-bunyi itu ditanggapi di lobe 
temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Masukan 
tersebut diolah secara rinci, misalnya, apakah bunyi sebelum bunyi 
/o/ yang didengar itu memiliki VOT +60 milidetik, +20 milidetik, 
atau di antara kedua angka ini. Angka indeks VOT itu penting 
karena berpengaruh langsung pada identifikasi jenis fonem. Jika 
VOT-nya +0 milidetik, bunyi itu pastilah bukan bunyi bersuara, 
seperti /p/ atau /k/, dst. Korteks tersebut juga meneliti apakah 
urutan bunyinya adalah, misalnya, /p/, /כ /, /s/ (pos) atau /s/, /כ 
/, /p/ (sop).

Setelah diterima, dicerna, dan diolah, bunyi-bunyi bahasa 
tersebut diteruskan ke daerah wernicke untuk diinterpretasikan. Di 
daerah wernicke bunyi-bunyi  itu dipilah-pilah menjadi sukukata, 
kata, frase, klausa, dan akhirnya kalimat. Setelah diberi makna 
dan isinya dipahami, ada dua kemungkinan. Bila masukan itu 
sekadar informasi yang tidak perlu ditanggapi, masukan tersebut 
disimpan dalam memori. Pada suatu waktu, jika diperlukan, 
masukan itu dipanggil kembali. Bila masukan tersebut perlu 
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ditanggapi secara verbal, interpretasi terhadapnya diteruskan ke 
daerah broca melalui fasikulus arkuat. Setelah bunyi tanggapan 
verbal itu dirumuskan, daerah broca “memerintah” motor korteks 
untuk melaksanakannya. Proses pelaksanaan di korteks motor juga 
tidak sederhana. Untuk suatu ujaran ada minimal 100 otot dan 
140.000 rentetan neuromuskuler yang terlibat. Motor korteks juga 
harus mempertimbangkan urutan kata, urutan bunyi, dan urutan 
fitur pada tiap bunyi yang harus diujarkan. Sebagai gambaran, 
katakanlah seseorang akan mengucapkan kalimat Dia belum 
pulang. Ketika yang bersangkutan akan mengucapkan dia, karena 
bunyi /d/ mempunyai fitur [+vois], di samping fitur lain seperti 
[+konsonatal], [+anterior], [-bilabial], [+alveolar], dan [-nasal]; 
korteks motor harus memerintah pita suara untuk bergetar 30 
milidetik lebih awal daripada perintah-perintah lain. 

Hal ini disebabkan letak pita suara paling jauh jika 
dibandingkan dengan alat-alat penyuara yang lain. Sebaliknya, 
untuk bunyi /p/ pada kata pulang, pita suara  diperintahkan untuk 
bergetar paling awal 25 milidetik setelah bunyi /p/ itu diucapkan. 
Ini untuk menjamin bahwa bunyi bilabial yang keluar benar-benar 
/p/, bukan /b/. Perpindahan dari bunyi /d/ ke /i/ kemudian ke 
/a/ pada kata dia juga memerlukan koordinasi yang akurat. Ujung 
lidah yang menempel pada daerah alveolar untuk bunyi /d/ yang 
kemudian harus dengan tepat berubah bentuk menjadi lengkung 
dan tinggi-depan untuk /i/, misalnya, harus dikoordinasi secara 
rapi sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan bunyi yang 
natif  (native). Jika kegiatan itu dilakukan secara tidak tepat, bunyi 
yang dihasilkan orang tersebut akan terdengar seperti bunyi yang 
dihasilkan oleh  orang asing (non-native speaker).

Bila masukannya dalam bentuk tulisan, pemrosesannya agak 
berbeda. Masukan tidak ditanggapi oleh korteks primer pendengaran, 
tetapi oleh korteks visual di lobe osipital. Masukan tersebut tidak 
secara langsung dikirim ke daerah wernicke, tetapi harus melewati 
girus anguler yang mengoordinasi daerah pemahaman dengan 
daerah osipital. Setelah tahap itu dilalui, proses selanjutnya sama, 
yakni masukan tersebut dipahami oleh daerah wernicke, kemudian 
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diteruskan ke daerah broca bila perlu tanggapan verbal. Bila 
tanggapannya visual, informasi tersebut dikirim ke daerah parietal 
untuk pemrosesan visualisasinya (Dardjowidjojo, 2005).

D. Otak Pria dan Otak Wanita
Dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati bahwa baik pria 

maupun wanita mempunyai otak dan sama-sama dapat berbahasa. 
Mengapa wanita pada umumnya mempunyai kemampuan 
berbahasa, khususnya dalam hal kuantitas produksi bahasa, lebih 
tinggi daripada pria?

Jawabannya  pasti terhadap pertanyaan tersebut sejauh ini 
belum ditemukan. Akan tetapi, ada beberapa pemikiran yang 
dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan jawaban yang 
mendekati akurat. Pertama, ukuran otak wanita pada umumnya 
memang lebih kecil daripada otak pria dengan selisih berat kurang 
lebih 125 gram (Saryono, 2000). Akan tetapi, sejauh ini belum 
ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan ada perbandingan 
lurus antara ukuran otak dan kemampuan berbahasa. Dengan kata 
lain, belum ada pembuktian bahwa makin besar ukuran otak makin 
tinggi kemampuan berbahasa. Karena itu, tetap dimungkinkan 
kemampuan berbahasa wanita lebih tinggi daripada pria sekalipun 
ukuran otaknya lebih kecil. Kedua, hemisfir kiri  wanita pada 
umumnya lebih tebal daripada hemisfir kanan. Kondisi itu 
menyebabkan terjadinya perbedaan pemrosesan bahasa antara pria 
dan wanita. Ketiga, hemisfer kiri dan hemisfer kanan wanita pada 
umumnya lebih fleksibel daripada pria. Terkait dengan hal terakhir, 
kenyataan menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih besar 
bagi wanita untuk dapat sembuh dari penyakit afasia daripada pria. 
Kenyataan yang lain adalah bahwa afasia lebih sering muncul pada 
pria daripada pada wanita saat mereka kena stroke (Steinberg dalam 
Dardjowidjojo, 2005).

E. Hubungan Bahasa dan Kekidalan
Dalam kehidupan sehari-hari tentu sering dijumpai orang-

orang yang dapat menggunakan kedua tangannya secara seimbang. 
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Orang yang biasa disebut ambidekstrus (ambidextrous) tersebut 
merupakan mayoritas. Jumlahnya paling banyak. Di samping 
ambidekstrus, terdapat orang yang kidal (left-handed), yang 
jumlahnya sekitar 9 persen, dan kinan (right handed). Tentang 
jumlah orang yang kinan hingga kini belum ada penelitian karena 
pada umumnya mereka menampakkan ciri-ciri yang hampir sama 
dengan ambidekstrus sehingga fiturnya dianggap “tidak menarik” 
untuk diteliti.

Sebelum mempelajari hubungan bahasa dan kekidalan, ada 
baiknya untuk mengingat kembali hubungan fungsional antara 
belahan otak dan belahan tubuh. Sebagaimana yang diuraikan 
di bagian depan, ada hubungan silang antara belahan otak dan 
belahan tubuh. Belahan otak sebelah kiri atau hemisfer kiri 
berfungsi mengendalikan belahan tubuh sebelah kanan, sedangkan 
belahan otak sebelah kanan berfungsi mengendalikan belahan 
tubuh bagian kiri. Hal itu berarti bahwa secara teoretis pada orang 
yang ambidekstrus hemisfer kiri dan hemisfer kanannya bekerja 
seimbang, pada orang yang kinan hemisfer kirinya dominan, dan 
pada orang yang kidal hemisfer kanannya dominan. Jika hal yang 
bersifat teoretis tersebut benar, dengan mempertimbangkan bahwa 
penggunaan bahasa pada umumnya dikendalikan oleh hemisfer 
kiri, kemampuan berbahasa orang yang kinan lebih tinggi dari 
orang yang ambidekstrus, dan kemampuan berbahasa orang yang 
ambidekstrus lebih tinggi daripada orang yang kidal. Dengan kata 
lain, orang yang kidal mempunyai kemampuan berbahasa yang 
rendah. Benarkah kenyataannya demikian?

Kenyataan ternyata menunjukkan fenomena lain. Dari 
sekian orang yang kidal, hanya 30 persen yang aspek berbahasanya 
didominasi oleh hemisfir kanan. Hal itu berarti bahwa pada orang 
yang kidal, peran hemisfer kiri dalam mengurusi masalah kebahasaan 
tetap lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa sekitar 99 persen orang 
kinan menggunakan hemisfir kiri untuk berbahasa. Untuk orang 
kidal, 75 persen dari mereka menggunakan hemisfir kiri untuk 
berbahasa, meskipun kadar dominasi hemisfir ini tidak sekuat pada 
orang kinan (Damasio dan Damasio dalam Dardjowidjojo, 2005)
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F. Rangkuman 
Dari penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa ada dua 

kaca mata yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan 
manusia, yakni kaca mata agama dan ilmiah. Dari kaca mata agama, 
manusia dipandang sebagai keturunan Nabi Adam dan Hawa. 
Dari kaca mata ilmiah manusia merupakan hasil evolusi. Sejalan 
dengan perkembangan evolusi, kapasitas otak manusia dari waktu 
ke waktu berkembang. Bertambahnya kapasitas memungkinkan 
bertambahnya fungsi otak.

Perkembangan otak dapat dibagi menjadi empat tahap, 
yakni tahap perkembangan kapasitas atau ukuran, reorganisasi 
otak, munculnya sistem fiber, dan munculnya dua hemisfir yang 
asimitris. 

Dari segi kecepatan perkembangan, perkembangan otak 
dikelompokkan ke dalam dua jalur, yakni jalur cepat dan lambat. 
Jalur cepat terjadi pada saat janin sampai dengan usia dua tahun 
setelah kelahiran. Memasuki usia dua tahun sampai dengan masa 
pubertas, berat otak mengikuti jalur lambat. 

Perkembangan bahasa mengikuti perkembangan berat dan 
kematangan otak. Bahasa berkembang pada waktu bayi berusia 
18—28 bulan. Pada masa ini peningkatan berat dan kematangan 
otak memungkinkan pemerolehan bahasa berkembang dengan 
baik. Perkembangan pemerolehan bahasa anak mulai usia dua 
tahun berlangsung cepat dan melambat pada masa pubertas. 

Ukuran otak bukan prasyarat dapat berbahasa atau tidaknya 
makhluk hidup. Manusia dapat berbahasa karena memiliki struktur 
dan organisasi otak yang lengkap sehingga dapat mengendalikan 
segala aktivitas fisik, termasuk aktivitas berbahasa.

Berat otak manusia adalah antara 1.000—1.500 gram dengan 
rata-rata 1330 gram. Sekalipun dari segi ukuran tidak besar, otak 
mampu menyedot 15 persen peredaran darah dari jantung dan 
memerlukan 20 persen sumber daya metabolis manusia. 

Sistem saraf  manusia dikendalikan oleh dua organ utama: 
(a) sederet tulang punggung yang saling bersambung dan (b) otak. 
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Otak terdiri atas dua bagian: (a) batang otak dan (b) korteks serebral. 
Tulang punggung dan korteks serebral tersebut merupakan sentra 
sistem saraf  manusia. 

Batang otak terdiri atas medulla, pons, otak tengah, dan 
cerebellum yang berfungsi  menggerakkan organ  fisik tubuh, 
termasuk pernafasan, detak jantung, gerakan, refleks, pencernaan, 
dan pemunculan emosi. Korteks serebral yang berfungsi menangani 
fungsi intelektual dan bahasa terdiri atas hemisfir kiri dan hemisfir 
kanan yang dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan 
korpus kalosum.

Hemisfir kiri mengendalikan semua anggota badan, termasuk 
wajah,  sebelah kanan; sedangkan hemisfir kanan mengendalikan 
anggota badan dan wajah sebelah kiri. Korpus kalosum bertugas 
mengintegrasikan dan mengkoordinasi apa yang dilakukan  kedua 
hemisfir tersebut.

Hemisfir kiri mempunyai empat lobe: frontal, temporal, 
osipital, dan parietal. Di lobe frontal terdapat daerah broca yang 
berkaitan dengan “kemampuan berbicara”.Di lobe temporal yang 
agak menjorok ke daerah parietal terdapat daerah wernicke yang 
berkaitan dengan komprehensi. 

Pada semua lobe terdapat girus dan sulkus. Girus berfungsi 
menghubungkan apa yang dilihat dengan apa yang dipahami 
manusia di daerah wernicke.Untuk menghubungkan apa yang 
didengar atau dilihat dengan apa yang diujarkan oleh manusia 
ada kelompok fiber yang disebut fasikulus arkuat. Tugas fiber-
fiber tersebut adalah mengoordinasi pendengaran, pelihatan, dan 
pemahaman yang diproses di daerah wernicke dengan proses 
pengujaran yang diproses di daerah broca.

Di daerah dekat daerah broca, agak ke belakang, terdapat 
korteks motor yang mengendalikan alat ujar seperti lidah, rahang, 
bibir, gigi, dan pita suara. Pada lobe temporal terdapat korteks 
pendengaran primer yang berfungsi menanggapi bunyi yang 
didengar. Pada lobe osipital juga terdapat korteks yang serupa, 
korteks visual, dengan tugas menanggapi apa yang dilihat.
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Sistem kerja otak dalam memproduksi dan meresepsi bahasa 
rumit dan kompleks. Di dalamnya terdapat sistem respon atau 
sistem penerimaan, sistem pencernaan, sistem pengolahan, sistem 
penyimpanan, sistem produksi, dan sebagainya yang semuanya 
bekerja secara sinergis. 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang dapat 
menggunakan kedua tangannya secara seimbang (ambidekstrus) 
merupakan mayoritas. Di samping ambidekstrus, terdapat orang 
kidal dan kinan. Peran hemisfer kiri dalam berbahasa orang-orang 
tersebut dominan

G.  Tugas
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar 

dan sesuai dengan konsep pada penjabaran materi di atas!

Perkembangan otak dibagi menjadi empat tahap. Jelaskan 1. 
keempat tahap tersebut! 

Perkembangan bahasa mengikuti perkembangan berat dan 2. 
kematangan otak. Jelaskan maksud hal tersebut!

Otak terdiri atas dua bagian, yakni batang otak dan korteks 3. 
serebral. Jelaskan bagian dan fungsi kedua organ tersebut!

Jelaskan maksud pernyataan bahwa hemisfir kiri dan hemisfer 4. 
kanan bekerja secara silang!

Jelaskan sistem kerja otak dalam memproduksi dan meresepsi 5. 
bahasa!
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BAB V

PEMEROLEHAN BAHASA

A. Pendahuluan 
Mempelajari bahasa merupakan suatu aktivitas yang sangat 

panjang dan kompleks dan bukanlah serangkaian langkah mudah 
yang bisa diamati atau diprogram dalam sebuah panduan ringkas. 
Apapun yang manusia lakukan sewaktu berkumpul dengan 
temannya dalam berbagai aktivitas seperti bermain, bertengkar, 
dan aktivitas lainnya manusia tidak lepas dari aktivitas bertutur kata. 
Kemampuan bahasa inilah yang membedakan manusia dengan 
makhluk lainnya, seringkali kita mendengar ungkapan bahwa 
manusia adalah speaking animal (hewan yang berbicara). 

Upaya yang dilakukan para Linguis dan Psikolog dalam 
mengkaji permasalahan pembelajaran bahasa dari berbagai sudut 
pandang dan teori merupakan hal yang banyak manfaatnya 
bagi perkembangan bahasa sehingga pada saat ini kita bisa 
menikmati hasil kajian tentang bahasa yang lebih kita kenal dengan 
psikolinguistik. Disiplin psikolinguistik sangat erat kaitannya dengan 
pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa, dan penggunaan bahasa 
oleh manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang unik 
dengan sendirinya, manusia sebagai pengguna bahasa dianggap 
sebagai organisme yang melakukan aktivitas untuk mencapai ranah 
psikologi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Kemampuan dalam pemerolehan bahasa baik secara reseptif  
(kemampuan menyimak dan membaca) ataupan produktif  
(kemampuan berbicara dan menulis) tentunya melibatkan ketiga 
ranah tersebut. Pada dasarnya kemampuan pemerolehan bahasa 
sangat berkaitan erat antara kemampuan yang satu dengan 
kemampuan yang lainnya yaitu antara reseptif  dan produktif.



Psikolinguistik  dalam Pembelajaran  Bahasa Arab |   77

Ada beberapa hipotesis tentang asal mula bahasa 
dihubungkan dengan pemerolehan bahasa pada anak. E. 
Cassier berpendapat bahwa pada dasarnya bahasa merupakan 
pengungkapan gagasan serta ekspresi perasaan atau emosinya. Ia 
berpendapat bahwa jeritan-jeritan yang keluar dari seorang anak 
(bayi) merupakan ungkapan emosionalnya. Sementara itu, bahasa 
anak yang merupakan ungkapan pikiran atau gagasan mengikuti 
perkembangan fisik dan pikiran sebagai wujud sosialisasinya 
dengan lingkungan.

Istilah pemerolehan merupakan padanan kata acquisition. 
Istilah ini dipakai dalam proses penguasaan bahasa pertama sebagai 
salah satu perkembangan yang terjadi pada seorang manusia sejak 
lahir. Secara alamiah anak akan mengenal bahasa sebagai cara 
berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Bahasa pertama yang 
dikenal dan selanjutnya dikuasai oleh seorang anak disebut bahasa 
ibu (mother talk).

Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang 
berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa 
pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya 
dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa 
berkaitan dengan proses- proses yang terjadi pada waktu seorang 
anak-anak mempelajari bahasa  kedua setelah dia memperoleh 
bahasa pertamanya.

Pemerolehan bahasa (language acquisition) adalah suatu 
proses yang diperlukan oleh anak-anak untuk menyesuaikan 
serangkaian hipotesis yang semakin bertambah rumit ataupun teori-
teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali 
terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya sampai ia memilih 
berdasarakan suatu ukuran atau takaran penilaian, tata bahasa yang 
baik serta paling sederhana dari bahasa (Prasetyaningsih: 2001). Lebih 
jelasnya pemerolehan bahasa diartikan sebagai suatu proses yang 
pertama kali dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan bahasa 
sesuai dengan potensi kognitif  yang dimiliki dengan didasarkan 
atas ujaran yang diterima secara alamiah. (Prastyaningsih:2001)
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B. Pemerolehan Bahasa Pertama (Bahasa Ibu)
Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung 

di dalam otak kanak-kanak mulai dari ketika dia memperoleh 
bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa 
biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa ( language learning). 
Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi 
pada waktu seorang kanakkanak mempelajari bahasa kedua, setelah 
dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi pemerolehan bahasa 
berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran 
bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Namun banyak juga yang 
menggunakan istilah pemerolehan bahasa untuk bahasa kedua 
(Iskandar Wassid dkk:2008).

Penguasaan bahasa pertama diperoleh secara ilmiah, secara 
tidak sadar di dalam lingkungan keluarga anak-anak tersebut. 2 
Setiap anak di dalam lingkungan pertumbuhan normal, memperoleh 
bahasa asli mereka dengan lancar dan efisien, lebih jauh, mereka 
menguasainya secara alami tanpa pendidikan khusus sekalipun 
bukannya tanpa upaya dan perhatian yang memadai pada bahasa 
(Douglas Brown:2007:26).

Terdapat dua proses yang terjadi ketika seseorang 
memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan 
proses performansi. Kedua proses ini merupakan proses yang 
berlainan, kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa 
(fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik) secara tidak disadari. 
Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir, meskipun 
dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga 
anak-anak memiliki performansi dalam bahasa. Performansi adalah 
kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. 
Performansi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan 
proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan 
kemampuan mengamati dan mempersepsi kalimat-kalimat yang 
didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan 
menghasilkan kalimat-kalimat sendiri (Chaer, 2003:167)

Chomsky juga beranggapan bahwa pemakai bahasa mengerti 
struktur dari bahasanya yang membuat dia dapat mengkreasi 
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kalimat-kalimat baru yang tidak terhitung jumlahnya dan membuat 
dia mengerti kalimat-kalimat tersebut. Jadi, kompetensi adalah 
pengetahuan intuitif  yang dimiliki seorang individu mengenai 
bahasa ibunya (native languange). Intuisi linguistik ini tidak 
begitu saja ada, tetapi dikembangkan pada anak sejalan dengan 
pertumbuhannya, sedangkan performansi adalah sesuatu yang 
dihasilkan oleh kompetensi.

Hal yang patut dipertanyakan adalah bagaimana strategi si 
anak dalam memperoleh bahasa pertamanya dan apakah setiap 
anak memiliki strategi yang sama dalam memperoleh bahasa 
pertamanya? Berkaitan dengan hal ini, Dardjowidjojo, menyebutkan 
bahwa pada umumnya kebanyakan ahli kini berpandangan bahwa 
anak di mana pun juga memperoleh bahasa pertamanya dengan 
memakai strategi yang sama. 

Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan neurologi 
manusia yang sama, tetapi juga oleh pandangan mentalistik yang 
menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan bekal kodrati 
pada saat dilahirkan (Soenjono Dardjowidjojo,2005: 243-244). 
Di samping itu, dalam bahasa juga terdapat konsep universal 
sehingga anak secara mental telah mengetahui kodrat-kodrat yang 
universal ini. Chomsky mengibaratkan anak sebagai entitas yang 
seluruh tubuhnya telah dipasang tombol serta kabel listrik: mana 
yang dipencet, itulah yang akan menyebabkan bola lampu tertentu 
menyala. Jadi, bahasa mana dan wujudnya seperti apa ditentukan 
oleh input sekitarnya.

C. Proses Pemerolehan Bahasa Pertama
Perlu untuk diketahui adalah seorang anak tidak dengan tiba-

tiba memiliki tata bahasa Bahasa pertama (selanjutnya disingkat 
B1) dalam otaknya dan lengkap dengan semua kaidahnya. B1 
diperolehnya dalam beberapa tahap dan setiap tahap berikutnya 
lebih mendekati tata bahasa dari bahasa orang dewasa. Menurut 
para ahli, tahap-tahap ini sedikit banyaknya ada ciri kesemestaan 
dalam berbagai bahasa di dunia.
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Pengetahuan mengenai pemerolehan bahasa dan tahapnya 
yang paling pertama di dapat dari buku-buku harian yang disimpan 
oleh orang tua yang juga peneliti ilmu psikolinguistik. Dalam 
studi-studi yang lebih mutakhir, pengetahuan ini diperoleh melalui 
rekaman-rekaman dalam pita rekaman, rekaman video, dan 
eksperimen-eksperimen yang direncanakan. Ada sementara ahli 
bahasa yang membagi tahap pemerolehan bahasa ke dalam tahap 
pralinguistik dan linguistik. Akan tetapi, pendirian ini disanggah 
oleh banyak orang yang berkata bahwa tahap pralinguistik itu tidak 
dapat dianggap bahasa yang permulaan karena bunyi-bunyi seperti 
tangisan dan rengekan dikendalikan oleh rangsangan (stimulus) 
semata-mata, yaitu respons otomatis anak pada rangsangan lapar, 
sakit, keinginan untuk digendong, dan perasaan senang. Oleh karena 
itu, tahap-tahap pemerolehan bahasa yang dibahas dalam buku ini 
adalah tahap linguistik yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu (1) 
tahap pengocehan (babbling); (2) tahap satu kata (holofrastis); 
(3) tahap dua kata; (4) tahap menyerupai telegram (telegraphic 
speech).

1. Pengocehan (Babling)
Pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan 

bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan, dekur. Bunyi yang 
dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Akan 
tetapi, bunyibunyi ini belum dapat dipastikan bentuknya karena 
memang belum terdengar dengan jelas. Yang menjadi pertanyaan 
adalah apakah bunyi-bunyi yang dihasilkan tadi merupakan bahasa? 
Fromkin dan Rodman menyebutkan bahwa bunyi tersebut tidak 
dapat dianggap sebagai bahasa. Sebagian ahli menyebutkan bahwa 
bunyi yang dihasilkan oleh bayi ini adalah bunyi-bunyi prabahasa/
dekur/vokalisasi bahasa/tahap cooing(Fromkin Victoria dan 
Robert Rodman, 1993: 395).

Setelah tahap vokalisasi, bayi mulai mengoceh (babling). 
Celoteh merupakan ujaran yang memiliki suku kata tunggal seperti 
mu dan da. Adapun umur si bayi mengoceh tak dapat ditentukan 
dengan pasti. Mar’at menyebutkan bahwa tahap ocehan ini terjadi 
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pada usia antara 5 dan 6 bulan (Samsunuwiyati Mar’at, 2005: 
43). Dardjowidjojo menyebutkan bahwa tahap celoteh terjadi 
sekitar umur 6 bulan. Tidak hanya itu, ada juga sebagian ahli 
menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai dengan 
10 bulan. Perbedaan pendapat seperti ini biasa saja, namun yang 
perlu diingat bahwa kemampuan anak berceloteh tergantung pada 
perkembangan neurologi seorang anak. (Soenjono, 2005: 244).

Begitu anak melewati periode mengoceh, mereka mulai 
menguasai segmen-segmen fonetik yang merupakan balok 
bangunan yang dipergunakan untuk mengucapkan perkataan. 
Mereka belajar bagaimana mengucapkan sequence of  segmen, yaitu 
silabe-silabe dan kata-kata. Cara anak-anak mencoba menguasai 
segmen fonetik ini adalah dengan menggunakan teori hypothesis-
testing. Menurutteori ini anak-anak menguji coba berbagai 
hipotesis tentang bagaimana mencoba memproduksi bunyi yang 
benar. Apakah tahap celoteh ini penting bagi si anak. Jawabannya 
tentu saja penting. Tahap celoteh ini penting artinya karena anak 
mulai belajar menggunakan bunyibunyi ujaran yang benar dan 
membuang bunyi ujaran yang salah. Dalam tahap ini anak mulai 
menirukan pola-pola intonasi kalimat yang diucapkan oleh orang 
dewasa.

2. Tahap Satu-Kata atau Holofrastis
Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 dan 

18 bulan. Ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal 
diucapkan anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpai 
sehari-hari. Pada tahap ini pula seorang anak mulai menggunakan 
serangkaian bunyi berulangulang untuk makna yang sama. pada 
usia ini pula, sang anak sudah mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan 
dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata yang pertama. 

Menurut pendapat beberapa peneliti bahasa anak, kata-
kata dalam tahap ini mempunyai tiga fungsi, yaitu kata-kata itu 
dihubungkan dengan perilaku anak itu sendiri atau suatu keinginan 
untuk suatu perilaku, untuk mengungkapkan suatu perasaan, untuk 
memberi nama kepada suatu benda. Dalam bentuknya, kata-kata 
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yang diucapkan itu terdiri dari konsonan-konsonan yang mudah 
dilafalkan seperti m,p,s,k dan vokal-vokal seperti a,i,u,e.

3. Tahap Dua-Kata, Satu Frase
Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18-20 bulan. Ujaran-

ujaran yang terdiri atas dua kata mulai muncul seperti mama mam 
dan papa ikut. Kalau pada tahap holofrastis ujaran yang diucapkan 
si anak belumtentu dapat ditentukan makna, pada tahap dua kata 
ini, ujaran si anak harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Pada 
tahap ini pula anak sudah mulai berpikir secara “subjek + predikat” 
meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi, kata ganti orang 
dan jamak belum dapat digunakan. Dalam pikiran anak itu, subjek 
+ predikat dapat terdiri atas kata benda + kata benda, seperti “Ani 
mainan” yang berarti “Ani sedang bermain dengan mainan” atau 
kata sifat + kata benda, seperti “kotor patu” yang artinya “Sepatu 
ini kotor” dan sebagainya

4.	 Ujaran	Telegrafis
Pada usia 2 dan 3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran kata-

ganda (multiple-word utterances) atau disebut juga ujaran telegrafis. 
Anak juga sudah mampu membentuk kalimat dan mengurutkan 
bentuk-bentuk itu dengan benar. Kosakata anak berkembang 
dengan pesat mencapai beratus-ratus kata dan cara pengucapan 
katakata semakin mirip dengan bahasa orang dewasa. Pada usia 
dini dan seterusnya, seorang anak belajar B1-nya secara bertahap 
dengan caranya sendiri. Ada teori yang mengatakan bahwa seorang 
anak dari usia dini belajar bahasa dengan cara menirukan. Namun, 
hasil peniruan yang dilakukan oleh si anak tidak akan sama seperti 
yang diinginkan oleh orang dewasa. Jika orang dewasa meminta 
sang anak untuk menyebutkan “He’s going out”, si anak akan 
melafalkan dengan “He go out (Fromkin Victoria dan Robert. 
403).

Ada lagi teori yang mengatakan bahwa seorang anak belajar 
dengan cara penguatan (reinforcement), artinya kalau seorang 
anak belajar ujaran-ujaran yang benar, ia mendapat penguatan 
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dalam bentuk pujian, misalnya bagus, pandai, dsb. Akan tetapi, jika 
ujaran-ujarannya salah, ia mendapat “penguatan negatif ”, misalnya 
lagi, salah, tidak baik. Pandangan ini berasumsi bahwa anak itu 
harus terus menerus diperbaiki bahasanya kalau salah dan dipuji 
jika ujarannya itu benar. Teori ini tampaknya belum dapat diterima 
seratus persen oleh para ahli psikologi dan ahli psikolinguistik. Yang 
benar ialah seorang anak membentuk aturan-aturan dan menyusun 
tata bahasa sendiri. Tidak semua anak menunjukkan kemajuan-
kemajuan yang sama meskipun semuanya menunjukkan kemajuan-
kemajuan yang reguler.

D. Fase-fase Pemerolehan Bahasa
Para ahli psikolinguistik berbeda pendeapat mengenai fase 

pemerolehan bahasa kedua atau bahasa asing dan bagaimana 
menafsirkan masing-masing fase tersebut, berbeda dengan fase 
pemerolehan bahasa ibu yang nyaris tanpa perbedaan pendapat yang 
berarti. Perbedaan pendapat mengenai fase pemerolehan bahasa 
kedua atau bahasa asing terkait dengan perbedaan pada bagaimana 
pemerolehan itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi dan 
bagaimana menginterpretasikan.

Perbedaan yang paling mencolok adalah batasan antara fase 
belajar bahasa kedua di tempat penutur aslinya dan fase belajar 
bahasa tersebut sebagai bahasa asing di luar tempat aslinya yang 
bergantung pada materi ajar yang dibuat, begitu pula saling batasan 
antara pemerolehan bahasa pada masa kanak-kanak dan proses 
belajar bahasa tersebut pada saat setelah dewasa.

Beberapa pendapat diajukan di seputar fase pemerolehan 
bahasa, namun secara ringkas di sini kami kemukakan apa yang 
disampaikan oleh Al ushaili, seperti beikut ini.

1. Fase sunyi
Fase dimana pebelajar tidak menghasilkan bahasa yang 

sebenarnya, baru sebatas mengulang-ulang kosa kata, kalimat atau 
ungkapan yang pernah didengarnya. Namun ia masih bisa memahami 
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secara terbatas apa yang diucapkan lawan bicara, khususnya jika 
kata atau kalimat yang didengar sesuai fase umurnya. 

Pada kasus pembelajaran bahasa Inggris pebelajar 
membutuhkan waktu antara 10 jam s/d enam bulan dimana 
pebelajar memperoleh sekitar 500 kosa kata secara reseptif/
pasif. Namun hal ini diyakini bukan sebagai standar, karena pada 
kasus yang berbeda, pebelajar dapat berbicara, bahasa produktif  
sejak awal-awal pembelajaran, dan ada juga yang meyakini bahwa 
penguasaan 500 kata secara pasif  tersebut merupakan bagian dari 
strategi pembelajaran pada program dimaksud.

2. Fase Produksi Awal
Fase atau priode ini dimulai setelah fase sunyi berakhir dan 

berlangsung enam bulan berikutnya. Pada fase ini, pebelajar dapat 
memperoleh seribu kosa kata yang dapat digunakan baik pasif  
(reseptif) maupun aktif  (produktif). Pebelajar dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam bahasa 
sasaran dan dapat menjawab dengan jawaban “iya”/”نعم” atau 
“tidak”/”ال”, atau dapat menjawab pertanyaan yang membutuhkan 
satu kosa kata sebagai jawaban, seperti : Apakah papan tulis di 
depan kelas tersebut kecil atau besar? Dan dia akan menjawab : 
“besar” atau “kecil” saja, atau ditanya apakah Anda Ahmad atau 
Muhammad, dia akan menjawab sesuai namanya dirinya.

Dalam waktu tidak terlalu lama, pada fase ini pebelajar sudah 
dapat merangkai kalimat pendek, dua atau tiga kata, seperti, contoh 
: “buku baru / كتاب جديد” “pulpen hitam / قلم أسود”, dan pula dapat 
melakukan perdakapan pendek yang umum didengar/diucapkan 
dan terkait langsung dengan katifitas sehari-hari. contoh: امسك؟  ما 
dan jawabannya : “امسي أمحد”

3. Fase memahami kalimat sesuai konteks/momen.
Fase ini dimulai setelah priode sebelumnya selesai dan 

berlangsung selama satu tahun. Pada fase ini pebelajar telah 
memperoleh kurang lebih 300.000 kosa kata yang dapat ia gunakan 
dalam bahasa reseptif  (memahami) dan produktif  (berbicara), 
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dan pula dapat memahami percakapan-percakapan dalam bahasa 
sasaran di lingkungan aslinya, namun masih membutuhkan konteks-
konteks dimana suatu kalimat diucapkan.

Pada fase ini, perkembangan kemampuan membaca pebelajar 
juga meningkat, ia sudah dapat mandiri dan tidak lagi mengandalkan 
atau tergantung pada yang lain, dapat membuat keseimpulan 
sendiri, memahami kosa kata, kalimat, dan ungkapan, akan tetapi 
masih perlu bantuan saat menemukan istilah-isitlah baru atau jarang 
digunakan

E. Peran orang-orang terdekat dalam Perolehan Bahasa 
Pertama
Dalam kehidupan sehari-hari semua makhluk hidup memiliki 

bahasa dengan bahasa mereka berkomunikasi. Menurut Jo Ann 
Brewer dalam Introduction to early childhood education, sixth edition, 
dikatakan bahwa language is defined as a system of  communication used 
by human. It is either produced orally or by sign, and it can be extended to 
its writen form. Jadi bahasa adalah sebuah sistem komunikasi yang 
dipakai oleh manusia baik berupa bahasa lisan, bahasa isyarat 
maupun tulisan.

Melalui komunikasi, hubungan dibentuk dan dipertahankan. 
Orang tua harus belajar cara menafsirkan dan memberi tanggapan 
terhadap komunikasi yang dilakukan dalam upaya membentuk 
ikatan batin yang akan menjadi dasar perkembangan anak 
selanjutnya. Perkembangan bahasa pada anak dapat dimulai dari 
masih dalam kandungan. Anak adalah pembelajar yang konstruktif. 
Anak mempelajari bahasa dan konsep-konsep penting tanpa melalui 
pengajaran yang terencana secara khusus. Mereka hanya belajar 
ditengah-tengah orang yang menggunakan bahasa dan dengan 
memiliki akses yang tersedia terhadap lingkungan yang aman, 
menarik dan mengundang eksplorasi indera pendengaran dan 
indera penglihatan yang dapat membantu anak mengorganisasikan 
informasi dari lingkungannya.

Setiap anak memiliki perkembangan bahasa lisan yang 
berbeda-beda karena muatan informasi yang dapat dikumpulkan 
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anak tidak hanya tergantung pada banyaknya dan jenis penglihatan 
dan pendengaran yang mereka miliki. Namun juga pada cara 
mereka belajar menggunakan penglihatan dan pendengaran itu. 
Masing-masing anak belajar memanfaatkan informasi sensorik 
yang tersedia dengan caranya sendiri. Beberapa anak berinteraksi 
dengan dunianya terutama dengan sentuhannya; sementara yang lain 
mungkin lebih bergantung pada penglihatan dan pendengarannya. 
Bagi kebanyakan anak, kombinasi dari kesemuanya itu akan paling 
bermanfaat. Bagi anak lainnya, menggunakan pendengaran, 
penglihatan, dan sentuhan pada saat yang bersamaan terasa 
membingungkan dan, dalam situasi yang berbeda, mereka mungkin 
memilih untuk menggantungkan terutama pada satu indera.

Orang tua dan lingkungan mempunyai andil besar terhadap 
pemerolehan bahasa yang akan dipelajarinya di lembaga formal. 
Dijelaskan dalam aliran behavioristik Tolla dalam Indrawati dan 
Oktarina8 bahwa proses penguasaan bahasa pertama dikendalikan 
dari luar, yaitu oleh rangsangan yang disodorkan melalui lingkungan. 
Sementara Tarigan dalam Indrawati dan Oktarina mengemukakan 
bahwa anak mengemban kata dan konsep serta makhluk sosial. 
Tarigam memadukan bahwa konsep pemerolehan belajar anak 
berasala dari konsep kognetif  serta perkembangan sosial anak 
itu sendiri. Adapun perkembangan sosial itu sendiri idak terlepas 
dari faktor orang-orang yang kehadirannya ada di lingkungan diri 
anak. Orang-orang yang dimaksud adalah teman, saudara dan yang 
paling dekat adalah kedua orang tua yaitu ayah serta ibunya. Hal 
ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh kedua orang 
tua sebagai orang yang pertama kali dekat dengan diri anak ketika 
menerima bahasa pertama sangat berdampak terhadap anak dalam 
tahapan pemerolehan bahasa kedua.

Pemerolehan bahasa pertama anak adalah bahasa daerah 
karena bahasa itulah yang diperolehnya pertama kali. Perolehan 
bahasa pertama terjadi apabila seorang anak yang semula tanpa 
bahasa kini ia memperoleh bahasa. (Safarina:2006). Bahasa daerah 
merupakan bahasa pertama yang dikenal anak sebagai bahasa 
pengantar dalam keluarga atau sering disebut sebagai bahasa ibu 
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(B1). Bahasa ibu yang digunakan setiap saat sering kali terbawa ke 
situasi formal atau resmi yang seharusnya menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar.

Bagi anak, orang tua merupakan tokoh identifikasi. Oleh 
sebab itut, idaklah mengherankan jika mereka meniru hal-hal 
yang dilakukan orang tua. (Fachrozi:2005). Anak serta merta akan 
meniru apa pun yang ia tangkap di keluarga dan lingkungannya 
sebagai bahan pengetahuannya yang baru terlepas apa yang 
didapatkannya itu baik atau tidak baik. Citraan orang tua menjadi 
dasar pemahaman baru yang diperolehnya sebagai khazanah 
pengetahuannya artinya apa saja yang dilakukan orang tuanya 
dianggap baik menurutnya. Apapun bahasa yang diperoleh anak 
dari orang tua dan lingkungannya tersimpan di benaknya sebagai 
konsep perolehan bahasa anak itu sendiri. Hal ini menunjukkan 
bahwa keberadaan orang tua dalam berbahasa di dalam keluarga 
(bahasa ibu) sangat dicermati anak untuk ditirukan. Anak bersifat 
meniru dari semua konsep yang ada di lingkungannya.

F. Teori-teori tentang Pemerolehan Bahasa Pertama
Setiap orang perah meyaksikan kemampuan menonjol pada 

anak-anak dalam berkomunikasi, mereka berceloteh, mendekut, 
menagis, dan dengan atau tanpa suara megirim begitu bayak 
pesan dan menerima lebih banyak lagi pesan. Ketika beumur satu 
tahun, mereka berusaha meniruka kata-kata dan megucapkan 
suara-suara yang mereka dengar disekitar mereka, dan kira- kira 
pada saat itulah mereka megucapakan kata-katapertama mereka. 
Kurang lebih umur 18 tahun, kata-kata itu berlipat ganda dan mulai 
muncul dalam kalimat dua atau tiga umumya disebut ujaran-ujaran 
“telegrafis (bergaya telegram)”

Pada usia 3 tahun, anak-anak bias mencerna kuantitas masukan 
linguistic yang luar biasa kemampuan wicara dan pemahaman 
mereka meningkat pesat mereka menjadi produsen ocehan 
nonstop dan percakapan tiada henti, bahasapun menjadi berkah 
sekaligus petaka bagi orang-orang disekitar mereka. kreatifitas 
mereka juga sudah mendatangka senyum orang tua dan saudara-
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saudara kandung mereka. Kelancaran dan kreatifitas ini berlanjut 
hingga usia sekolah ketika anak-anak menyerap struktur yang 
semakin kompleks, memperluas kosakata mereka, dan mengasah 
keterampilan komunikatif  mereka. pada usia sekolah, ketika mereka 
mempelajari fungsi-fungsi sosial bahasa mereka, anak-anak tidak 
hanya belajar apa yang harus mereka katakan tapi juga apa yang 
jangan mereka katakan.

Bagaimana kita bisa menjelaskan perjalanan fantastis dari 
tangis pertama saat kelahiran menuju kecakapan bebahasa saat 
dewasa. Dari kata pertama sampai puluhan ribu kata. Dari kalimat 
terpenggal-peggal seperti telegram pada usia 18 bulan hingga 
kalimat majemuk-komplek, yag seksama secara kognitif  dan tepat 
secara sosio-kultural, hanya dalam beberapa tahun kemudian. Pada 
hakikatnya, orang bisa memakai satu dari dua pandangan yang 
berseberangan dalam studi tentang perolehan bahasa pertama. 
Seorang behaviorisme ekstrem bisa menyatakan pandangannya 
bahwa anak-anak lahir dengan tabula-rasa, sebidang papan tulis 
tanpa pemahaman tertentu tentang dunia dan bahasa; anak-anak 
itu kemudian dibentuk oleh lingkungan mereka dan perlahan-lahan 
dikondisikan melalui berbagai dorongan terprogram. Sebaliknya, 
seorang konstruksif  ekstrem akan berpandangan tidak saja bahwa 
anak-anak, sebagaimana yang disampaikan oleh kaum kognitivisme, 
datang ke dunia dengan pengetahuan bawaan yang sangat spesifik, 
berfungsi dalam sebuah bahasa terutama melalui interaksi dan 
wacana. Berikut macam teori dalam pemerolehan bahasa :

1. Teori Behaviorisme oleh B.F. Skinner
Bahasa adalah bagian fundamental dari keseluruhan perilaku 

manusia, dan para psikolog behavioristik menelitinya dalam rangka 
kerangka itu dan berusaha merumuskan teori-teori konsisten tentang 
perolehan bahasa pertama. Pendekatan behavioristik berfokus pada 
aspek-aspek yang bsia ditangkap langsung dari perliku linguistik-
respons yang bisa diamati secara nyata dan berbagai hubungan 
atau kaitan antara respons-respons itu dan peristiwa-peristiwa di 
dunia sekeliling mereka. Seorang behavioris mungkin memandang 
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perilaku bahasa yang efektif  sebagai wujud tanggapan yang tepat 
terhadap stimuli. Jika sebuah respons tertentu dirangsang berulang-
ulang ia lantas menjadi sebuah kebiasaan atau terkondisikan. Sang 
belajar memahami suatu ujaran dengan memberikan respons tepat 
terhadapnya dan dengan dirangsang untuk mengeluarkan respons 
tersebut. (Douglas:)

Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan  
yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan 
(stimulus) dan reaksi (response). Perilaku bahasa yang efektif  adalah 
membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan 
menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Dengan 
demikian, anak belajar bahasa pertamanya. Sebagai contoh, seorang 
anak mengucapkan bilangkali untuk barangkali. Sudah pasti si 
anak akan dikritik oleh ibunya atau  siapa saja yang mendengar 
kata tersebut. Apabila sutu ketika si anak mengucapkan barangkali 
dengan tepat, dia tidak mendapat kritikan karena pengucapannya 
sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi 
yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal yang pokok 
bagi pemerolehan bahasa pertama.

Adapun isi teori behaviorisme dalam perolehan bahasa 
pertama :

Teori Behaviorisme mulanya adalah teori belajar dalam 
psikologi yang telah muncul sejak 1940-an s/d awal 1950-an dan 
John B. Watson dianggap sebagai pelopor utama dalam teori ini. 
Otak bayi waktu dilahirkan sama sekali seperti kertas kosong/
piring kosong (tabularasa/blank slate), yang nanti akan diisi dengan 
pengalaman-pengalaman.

Bagi mereka istilah bahasa menyiratkan suatu wujud, sesuatu 
yang dimiliki dan digunakan, dan bukan sesuatu yang dilakukan. 
Itulah sebabnya mereka menyebutnya dengan Verbal Behavior 
(perilaku verbal) yang kemudian konsep-konsep tersebut tertuang 
dalam bukunya B.F. Skinner yang berjudul Verbal Behavior 
(1957).
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Pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam 
perilaku berbahasa adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa-
peristiwa linguistik yang diamati dan dialami manusia. Kemampuan 
berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui 
rangsangan dari lingkungannya dan anak dianggap sebagai penerima 
pasif  dari tekanan lingkungannya, tidak memiliki peranan yang aktif  
didalam proses perkembangan perilaku verbalnya.

Mereka juga tidak mengakui penguasaan anak terhadap 
kaidah bahasa dan kemampuannya untuk mengabsrakkan ciri-
ciri penting dari bahasa di lingkungannya. Namun adapun ketika 
anak berbicara itu disebabkan oleh keberhasilan lingkungan yang 
membentuk anak itu.

Mereka juga tidak mengakui kematangan si anak dalam 
perkembangan pemerolehan bahasa, tetapi proses perkembangan 
sama sekali ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh 
lingkungannya. Adapun perkembangan bahasa dipandang sebagai 
kemajuan dari penerapan prinsip stimulus-respon dan proses 
imitasi (peniruan).

Kekurangannya: teori ini tidak mampu menjelaskan proses 
pemerolehan bahasa itu sendiri dan faktor kreatifitas dalam 
penggunaan bahasa serta bagaimana kompetensi bahasa digunakan 
untuk membuat dan memahami kalimat-kalimat baru yang belum 
pernah didengarnya.

Dalam kaitannya dengan belajar B2, Lado (1964), mengatakan 
bahwa seseorang yang memulai belajar B2 cendrung akan 
menggunakan kebiasaan-kebiasaan yaitu kaidah yang dibentuk 
pada B1-nya, sehingga kebiasaan itulah yang terbawa ketika belajar 
B2.

Itulah sebabnya teori Behaviorisme sering dikaitkan dengan 
hipotesis analisis kontrastif  (suatu metode sinkronis dalam analisis 
bahasa untuk melihat/mencari persamaan dan perbedaan antara 
kedua bahasa atau lebih). Jadi, jika ada kemiripan B1 dan BT/B2, 
maka anak akan memperoleh struktur BT/B2 dengan mudah, 
tetapi jika sebaliknya maka anak akan menemui kesulitan. Dalam 
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pengajaran bahasa, behaviorisme mengembangkan metode drill 
atau memperbanyak latihan baik dalam bentuk lisan atau tulisan.

Teori Nativisme oleh chomsky

Istilah nativis diambil dari pernyataan dasar mereka bahwa 
permerolehan bahasa sudah ditentukan dari sanya, bahwa kita 
lahir dengan kapasitas genetik yang mempengaruhi kemampuan 
kita memahami bahasa disekitar kita, yang hasilnya adalah sebuah 
kontruksi system bahasa yang tertanam dalam diri kita. (Douglas:)

Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, 
bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia, binatang tidak mungkin 
dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan 
pada beberapa asumsi.

Perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan (genetik), 
setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama (merupakan 
sesuatu yang universal), dan lingkungan memiliki peran kecil di 
dalam proses pematangan bahasa. Bahasa dapat dikuasai dalam 
waktu yang relatif  singkat. Lingkungan bahasa anak tidak dapat 
menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang 
rumit dari orang dewasa.

Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan 
rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat 
melalui “peniruan”. Nativisme juga percaya bahwa setiap manusia 
yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh 
bahasa (Language Acquisition Device, disingkat LAD). Mengenai 
bahasa apa yang akan diperoleh anak bergantung pada bahasa yang 
digunakan oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh, seorang anak 
yang dibesarkan di lingkungan Amerika sudah pasti bahasa Inggris 
menjadi bahasa pertamanya. Semua anak yang normal dapat belajar 
bahasa apa saja yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Apabila 
diasingkan sejak lahir, anak ini tidak memperoleh bahasa. Dengan 
kata lain, LAD tidak mendapat “makanan” sebagaimana biasanya 
sehingga alat ini tidak bisa mendapat bahasa pertama sebagaimana 
lazimnya seperti anak yang dipelihara oleh serigala(Baradja, 1990:33). 
Tanpa LAD, tidak mungkin seorang anak dapat menguasai bahasa 
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dalam waktu singkat dan bisa menguasai sistem bahasa yang rumit. 
LAD juga memungkinkan seorang anak dapat membedakan bunyi 
bahasa dan bukan bunyi bahasa.

Adapun bunyi teori nativisme : Rounded Rectangle: Diskusi 
teori Pemerolehan Bahasa oleh Asbah dan Roni Amrullah Kamis, 
12 November 2008 Teori ini dipelopori oleh Noam Chomsky pada 
awal tahun 1960-an sebagai bantahan terhadap teori belajar bahasa 
yang dilontarkan oleh kaum behaviorisme tersebut, yang kemudian 
menulis buku berjudul “(Review of  B. F. Skinner’s Verbal Behavior, 
1959) sebagai bantahan terhadap konsep skinner tentang belajar 
bahasa yang ada dalam buku Verbal Behavior (1957).

Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan 
bahasa pertama, anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan 
lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Jadi lingkungan 
sama sekali lingkungan tidak punya pengaruh dalam proses 
pemerolehan (acquisition).

Chomsky mengatakan bahwa bahasa terlalu kompleks untuk 
dipelajari dalam waktu dekat melalui metode imitation seperti 
anggapan kaum behaviorisme. Dan juga bahasa pertama itu penuh 
dengan kesalahan dan penyimpangan kaidah ketika pengucapan 
atau pelaksanaan bahasa (performance). Manusia tidak mungkin 
belajar bahasa pertama dari orang lain seperti klaim Skinner.

Menurut Chomsky bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia, 
karena perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan (genetik), 
pola perkembangan bahasa berlaku universal, dan lingkungan 
hanya memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Tiga 
bahasa dapat dikuasai dalam waktu singkat , tidak bergantung pada 
lamanya latihan seperti pendapat kaum behaviorism. Lihar proses 
perkembangan bahasa anak.

Chomsky menganggap Skinner keliru dalam memahami 
kodrat bahasa. Bahasa bukan suatu kebiasaan tetapi suatu sistem 
yang diatur oleh seperangkat peraturan (rule-governed). Bahasa 
juga bersifat kreatif  dan memiliki ketergantungan struktur 
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Pemerolehan bahasa bukan didasarkan pada nurture 
(pemerolehan itu ditentukan oleh alam lingkungan) tetapi pada 
nature. Artinya anak memperoleh bahasa seperti dia memperoleh 
kemampuan untuk berdiri dan berjalan. Anak tidak dilahirkan 
sebagai tabularasa, tetapi telah dibekali dengan Innate Properties 
(bekal kodrati) yaitu Faculties of  the Mind (kapling mind) yang salah 
satu bagiannya khusus untk memperoleh bahasa, yaitu “Language 
Acquisition Device”.

LAD ini dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak yang 
khusus untuk mengolah masukan (input) dan menentukan apa 
yang dikuasai lebih dahulu seperti bunyi, kata, frasa, kalimat, dan 
seterusnya. Meskipun kita tidak tahu persis tepatnya dimana LAD 
itu berada karena sifatnya yang abstrak (invisible).

Dalam bahasa juga terdapat konsep universal sehingga secara 
mental telah mengetahui kodrat-kodrat yang universal ini. Chomsky 
mengibaratkan anak sebagai entitas yang seluruh tubuhnya telah 
dipasang tombol serta kabel listrik: mana yang dipencet itulah yang 
akan menyebanbkan bola lampu tertentu menyala. Jadi, bahasa mana 
dan wujudnya seperti apa ditentukan oleh input dari sekitarnya, 
Antara Nurture dan Nature sama-sama saling mendukung. Nature 
diperlukan karena tampa bekal kodrati makhluk tidak mungkin 
anak dapat berbahasa dan nurture diperlukan karena tanpa input 
dari alam sekitar bekal yang kodrati itu tidak akan terwujud.

2. Teori Kognitivisme
Menurut teori ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang 

terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang 
berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. 
Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang 
lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan-
urutan perkembangan kognitif  menentukan urutan perkembangan 
bahasa. Hal ini tentu saja berbeda dengan pendapat Chomsky yang 
menyatakan bahwa mekanisme umum dari perkembangan kognitif  
tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang kompleks, abstrak, 
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dan khas. Begitu juga dengan lingkungan berbahasa. Bahasa harus 
diperoleh secara alamiah. 

Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai 
adalah perkembangan kognitif, barulah pengetahuan dapat keluar 
dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, 
bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami dunia melalui 
indranya. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. 
Pada akhir usia satu tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda 
memiliki sifat permanen sehingga anak mulai menggunakan simbol 
untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir dihadapannya. 
Simbol ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang 
diucapkan anak.

3. Teori Interaksionisme
Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan 

bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental 
pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu 
berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan “input” 
dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Setiap anak 
sudah memiliki LAD sejak lahir. Namun, tanpa ada masukan yang 
sesuai tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara 
otomatis. 

Sebenarnya, menurut hemat penulis, faktor intern dan 
ekstern dalam pemerolehan bahasa pertama oleh sang anak sangat 
mempengaruhi. Benar jika ada teori yang mengatakan bahwa 
kemampuan berbahasa si anak telah ada sejak lahir (telah ada 
LAD). Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti 
yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan 
bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah 
satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa.. 
Akan tetapi, yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan juga 
faktor yang memperngaruhi kemampuan berbahasa si anak. Banyak 
penemuan yang telah membuktikan hal ini.
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G. Pemerolehan Bahasa Kedua
Kondisi saling ketergantungan antara satu negara dengan 

negara lainnya menjadikan pengua-saan bahasa kedua menjadi 
sesuatu yang sangat penting dewasa ini. Kita perlu mempelajari 
bahasa kedua untuk ke-pentingan sektor pendidikan, pariwisata, 
politik dan ekonomi.

Pemerolehan bahasa kedua tidak sama dengan pemerolehan 
bahasa pertama. Pada pe-merolehan bahasa pertama siswa 
berawal dari awal (saat kanak-kanak belum menguasai bahasa apa 
pun) dan perkembangan pemerolehan bahasa ini seiring dengan 
perkembangan fisik dan psikhisnya

Pada pemerolehan bahasa kedua, siswa sudah me-nguasai 
bahasa pertama dengan baik dan per-kembangan pemerolehan 
bahasa kedua tidak seiring dengan perkembangan fisik dan 
psikhisnya. Selain itu pemerolehan bahasa pertama dilakukan secara 
informal dengan motivasi yang sangat tinggi (siswa memerlukan 
bahasa pertama ini untuk dapat berkomunikasi dengan orang-
orang yang ada di sekelilingnya), sedangkan pemerolehan bahasa 
kedua dilakukan secara formal dan motivasi siswa pada umumnya 
tidak terlalu tinggi karena bahasa kedua tersebut tidak dipakai 
untuk berkomunikasi sehari-hari di lingkungan masyarakat siswa 
tersebut.

Pentingnya pembelajaran bahasa kedua yang dilatarbelakangi 
oleh berbagai aspek, membuat seseorang mempelajari bahasa 
kedua. Proses dan pemerolehan bahas kedua tersebut dipengaruhi 
dari penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah tertentu. Kemudian 
proses pembelajaran bahasa kedua tersebut dimulai dari proses 
pembelajaran formal maupun dari lingkungan.

Istilah pemerolehan bahasa dipakai untuk membahas 
penguasaan  bahasa pertama di kalangan anak-anak karena proses 
tersebut terjadi tanpa sadar, sedangkan pemerolehan bahasa kedua 
(Second Language Learning) dilaksanakan dengan sadar. Pada 
anak-anak, error (kegalatan) dikoreksi oleh lingkungannya secara 
tidak formal, sedangkan pada orang dewasa yang belajar Bahasa 
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kedua, kegalatan diluruskan dengan cara berlatih ulang. Berkenaan 
dengan pemerolehan bahasa kedua Stephen Krashen mengajukan 
beberapa hipotesis yaitu:

1. Hipotesis Monitor
Pembelajaran berfungsi sebagai pemantau. Pembelajaran 

tampil untuk menggantikan bentuk ujaran sesudah ujaran dapat 
diproduksi berdasarkan sistem. Konsep tentang Pemantau cukup 
rumit dan ditentang oleh Barry McLaughlin karena gagal dalam hal 
ketidaktuntasan Pemantau dalam melakukan pemantauan terhadap 
pemakaian bahasa kedua . Penerapan Pemantau dapat menghasilkan 
efektifitas jika pemakai bahasa kedua memusatkan perhatian pada 
bentuk yang benar. Syarat memahami kaidah merupakan syarat 
paling berat sebab struktur bahasa sangat rumit. McLaughlin 
menyatakan bahwa: (1) Monitor jarang dipakai di dalam kondisi 
normal pemakaian dan dalam pemerolehan bahasa kedua, (2) 
Monitor secara teoritis merupakan konsep yang tak berguna.

2. Hipotesis Input (Masukan)
Si-Belajar bahasa kedua dianggap mengalami suatu 

perkembangan dari tahapan i (kompetensi sekarang) menuju 
tahapan i + l. Untuk menuju tahapan i+l dituntut suatu syarat 
bahwa Si-Belajar sudah mengerti mengenai masukan yang berisi 
i+l itu.

3. Hipotesis Filter Afektif
Bagaimana faktor-faktor afektif  mempunyai kaitan dengan 

proses pemerolehan bahasa. Konsep ini dikemukakan oleh Dulay 
dan Burt (1977).

4. Hipotesis Analisis Kontrastif
Menurut Hipotesis ini sistem yang berbeda dapat 

menghasilkan masalah, sedangkan sistem yang sama atau serupa 
menyediakan fasilitas atau memudahkan Si-Belajar memperoleh 
bahasa kedua. Namun Hipotesis ini ternyata juga dianggap kurang 
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efektif  karena di dalam banyak kasus sistem yang berbeda justru 
tidak menimbulkan masalah dan sebaliknya.

Interlanguage / Tahapan Perkembangan Bahasa-antara

Interlanguage adalah bahasa yang mengacu kepada sistem 
bahasa di luar sistem bahasa pertama dan kedudukannya berada di 
antara bahasa pertama dan bahasa kedua (Selinker, 1972). Istilah 
lain adalah approximative system dan idiosyncratic dialect. Kajian 
studinya menghasilkan analisis kegalatan (error analysis) dan 
membedakannya dengan mistake.

4. Hipotesis Pijinasi
Masyarakat pengguna B2 juga sering melahirkan bahasa 

Pijinasi yaitu bahasa campuran yang terjadi akibat penerapan 
dua atau tiga bahasa di dalam percakapan sehari-hari. Dampak 
Bahasa Ibu (bahasa pertama) dalam Pemerolehan Bahasa Kedua. 
Pemerolehan bahasa pertama (B1) sudah barang tentu mempunyai 
dampak terhadapi anak untuk mendapatkan bahasa kedua (B2) 
yaitu misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Awal dari 
pemerolehan bahasa tersebut dimulai sejak masa kanak-kanak 
menguasai bahasa pertamanya. Dimana sejak kanak-kanak 
memperoleh pengetahuan baru mengenai bahasa keduanya. 
Merupakan sebuah proses pemahaman yang membantu seorang 
kanak-kanak untuk dapat mengerti bahasa keduanya.

Bahasa pertama merupakan bahasa ibu, bahasa yang dipelajari 
oleh seseorang di masa kanak-kanak pada awal pemerolehan bahasa. 
Oleh karena itu pada umumnya bahasa pertama (B1) merupakan 
bahasa daerah. Beragam bahasa yang ada di Indonesia yang pada 
umumnya menjadi bahasa pertama seseorang. Bangsa Indonesia 
memiliki latar belakang budaya, suku dan kebiasaan tertentu 
dimasyarakat. Hal ini cenderung mempengaruhi bahasa seseorang, 
misalnya penggunaan dialek bahasa-bahasa daerah di Indonesia 
yang memang bervariasi. Belum lagi adanya persamaan makna atau 
penafsiran tertentu di suatu daerah satu dengan daerah lainnya.
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Selain itu berbeda dengan pasangan orang tua yang berasal 
dari daerah yang berbeda dengan bahasa yang berbeda pula dan 
lingkungan yang berbeda dengan kedua bahasa orang tuanya maka 
anak akan memperolah bahasa yang beraneka ragam ketika bahasa 
Indonesia diperolehnya di sekolah akan menjadi masukan baru 
yang berbeda pula. Hal ini pula mempengaruhi pada pembelajaran 
bahasa kedua seseorang.

Pemerolehan bahasa kedua dilakukan dengan proses, 
dibutuhkan perkembangan kanak-kanak tersebut sehingga 
benar-benar fasih menggunakan bahasa keduanya. Kefasihan 
seorang anak untuk menggunakan dua bahasa sangat tergantung 
adanya kesempatan untuk menggunakan kedua bahasa itu. Jika 
kesempatan banyak maka kefasihan berbahasanya semakin baik1 
. Semakin sering pengunaan dan pemakaian bahasa kedua, baik 
secara formal maupun informal maka hal ini akan membantu pada 
proses pemahaman dan kefasihan pemakaian bahasa keduanya. 
Misalnya pada hipotesis variasi individual penggunaan monitor 
yakni seseorang yang menggunakan bahasa tanpa memonitor 
pemakaian bahasanya akan lebih cepat dalam belajar bahasa . Hal 
ini seseorang terus menerus menggunakan bahasa tanpa aturan, 
namun jumlah pemakaian bahasa itu yang dilakukan terus-menerus 
sehingga proses pemerolehan bahasa akan lebih cepat

H. Peran Lingkungan dalam Pemerolehan Bahasa Kedua
Kemudian Bahasa teman sebaya juga memiliki pengaruh 

besar dibandingkan bahasa bahasa orang tua. Anak-anak akan lebih 
banyak mempelajari perilaku bahasa dari teman-temannya daripada 
dari orang tuanya. Setiap orang berkomunikasi dan bersosialisasi 
dengan orang-orang disekitarnya. Pada tahap pemerolehan bahasa 
keduanya, bahasa yang digunakan oleh orang-orang disekitarnya 
memiliki peran yang cukup penting.2 Lingkungan orang tua 
juga tampaknya hanya terbatas pada peran bahasa pengasuh/
suadara dilingkungan keluarga terhadap pemerolehan bahasa 
pertama. Sedangkan untuk pembelajar dewasa, kekuatan bahasa 
pengasuh ini semakin berkurang, lebih-lebih bila dihubungkan 
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dengan pemerolehan bahasa kedua. Bahasa dari orang tua atau 
dari pengasuh/saudara hanya sedikit berperan. Empat hal dari 
lingkungan bahasa yang berpengaruh dalam pemerolehan bahasa 
kedua, yakni, sifat alami bahasa sasaran, cara pembelajar dalam 
berkomunikasi, adanya acuan yang konkret, dan model bahasa 
sasaran.

Belajar bahasa secara alami akan memperlihatkan hasil 
kemampuan berbahasa yang lebih baik daripada melalui lingkungan 
formal yang lebih menitikberatkan pada pemerolehan bahasa 
secara sadar tentang aturan-aturan bahasa ataupun pemakaian 
bentuk formal linguistik. Bahwa cara pembelajar berkomunikasi, 
baik komunikasi satu arah, komunikasi dua arah terbatas maupun 
penuh, sangat berpengaruh pada pemerolehan bahasa kedua. 
Dalam komunikasi satu arah, pembelajar hanya membaca atau 
mendengar bahasa kedua, tetapi pembelajar tidak dapat merespon. 
Dalam komunikasi dua arah terbatas pembelajar akan mendengar 
bahasa kedua, kemudian memberikan respon secara nonverbal 
atau tidak menggunakan bahasa sasaran. Dari hal ini dapat dilihat 
betapa pentingnya lingkungan bahasa memberikan masukan bahasa 
kedua, yang memungkinkan pembelajar mampu berkomunikasi 
dua arah penuh. Tentunya hal ini terjadi secara bertahap. Adanya 
acuan bahasa yang konkret juga harus diperhatikan dalam proses 
berbahasa.

I. Peran Pengajaran Formal pada Kesuksesan Pemerolehan 
Bahasa Kedua
Meskipun pengajaran tidak memiliki pengaruh nyata 

pada rangkaian perkembangan dan sangat sedikit pada urutan 
perkembangan, ia memiliki pandangan relatif  dimana penilaian/
kesuksesan mengenai pemerolehan bahasa kedua adalah hal yang 
penting. Acquisition’ terjadi secara otomatis ketika pembelajar 
menggunakan dalam komunikasi alami dimana memusatkan 
pada maksud/makna dan dimana terdapat masukan yang dapat 
dipahami. ‘Learning’ terjadi sebagai hasil dari pembelajaran formal 
dimana pembelajar difokuskan pada sifat yang formal dari bahasa 
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kedua. Pengetahuan ‘acquired’ terdiri dari mengenai peran bahasa 
kedua yang mana pembelajar dapat menyerukan secara otomatis; 
Pengetahuan ‘learnt’ terdiri dari pengetahuan metalingual yang 
mana hanya dapat digunakan untuk memonitor keluaran yang 
dihasilkan dari pengetahuan yang diperoleh.

Krashen (1982), sesungguhnya, mangakui bahwa kelas dapat 
melakukan lebih baik daripada lingkungan informal, sama halnya 
dengan yang ditunjukkan penelitian empiris. Dia membantah ini, 
terutama sekali dalam kasus pemula orang dewasa, para pemula 
mungkin akan mengalami kesukaran dalam memperoleh masukan 
yang dapat dimengerti (sumber pemerolehan) dalam keadaan 
alami, tetapi jauh lebih mungkin untuk memperolehnya di dalam 
kelas. Dengan begitu, walaupun dunia luar boleh menyediakan 
lebih masukan kepada pelajar, kelas lebih baik diperlengkapi untuk 
memastikan bahwa jenis masukan kualitatif  yang benar diperlukan 
untuk pemerolehan yang tersedia. 

Argumen-argumen ini merupakan suatu pengembangan 
Krashen (1976), dimana suatu pembedaan dibuat antara lingkungan 
exposure-type dengan intake-type. Banyak orang dewasa mungkin 
hanya mengalami lingkungan exposure-type di dalam suatu 
pengaturan alami dan dengan begitu tidak akan memperoleh 
masukan yang diperlukan; yang disesuaikan untuk memastikan 
pengertian. Di dalam kontras, kelas jauh lebih mungkin untuk 
memastikan bahwa lingkungan intake-type terjadi dan demikian 
bertemu dengan kondisi-kondisi itu yang mana pemerolehan 
dapat berlangsung. Bagaimanapun, kontribusi (sumbangan) 
pengaturan kelas tidak banyak dihasilkan dari pengajaran formal 
mulai dari masukan ketetapan yang dapat dimengerti sebagai hasil 
berlangsungnya komunikasi yang sukses.

Kesemuanya menyangkut dengan keseluruhan efek 
pengajaran pada kecakapan bahasa kedua dalam hubungannya 
pada efek ekspose ringan bahasa kedua secara alamiah. Jadi, 
tidak ada satupun studi yang menguji efek nyata pada pengajaran 
formal, yaitu, apakah pengajaran dapat mempercepat pemerolehan 
pola gramatikal khusus. Juga, seperti halnya  studi yang telah 
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menguji campuran pelajar bahasa kedua (antara lain, mereka yang 
menerima ekspresi diri dan pengajaran), studi tersebut tidak dapat 
menjawab apakah pengajaran formal yang didalam dirinya lebih 
efektif  daripada mengekspresikan yang ada dalam dirinya, tapi 
hanya, apakah pengajaran ditambah pengeskpresian akan lebih baik 
daripada tidak ada pengajaran dan pengekspresian diri itu sendiri.

J. Pemerolehan Bahasa Kedua Stimulan dan Respon pada 
Peserta didik non native speaker
Model pemerolehan bahasa kedua dengan konsep stimulan 

dan respon merujuk pada teori aliran behaviorisme yaitu bahwa 
kompetensi bahasa didasarkan pada tabularasa atau konsep piring 
kosong. Model ini menitikberatkan pada konsep nyata yang 
bisa dibuktikan secara empiris. Salah satu contoh pemerolehan 
kemampuan berbahasa tutur tidak bisa disandarkan pada teori bahwa 
manusia memiliki piranti pemerolehan bahasa. Manusia diibaratkan 
seperti piring kosong yang diberikan stimulan. Kemudian stimulan 
diberikan penguatan dengan cara pengulangan.

Dalam model stimulan dan respon pemerolehan bahasa 
Arab pada peserta didik non native speaker di Indonesia dapat 
diaplikasikan terhadap model pemerolehan bahasa Arab dengan 
stimulan pembelajaran keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran 
keterampilan berbicara terutama pada peningkatan kemampuan 
berbicara diperlukan latihan yang dilakukan secara berulang-
ulang. Pengulangan ini yang disebut dalam model S-R dengan 
perilaku jawaban dan perilaku operan mendapatkan stimulan dan 
muncul reaksi atau respon dari timbulnya stimulan tersebut. (Nana 
Jumhana, 2014).

Keterampilan berbicara bukanlah merupakan keterampilan 
yang sederhana yang dapat dikuasai dalam jangka waktu yang 
singkat. Dengan kata lain, menurut Brown, keterampilan berbicara 
merupakan keterampilan yang komplek yang berkaitan dengan 
keterampilan mikro antara lain adalah sebagai berikut: 

1) keterampilan menghasilkan ujaran-ujaran yang bervariasi;
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2) menghasilkan fonem-fonem dan varian

 varian alophon lisan yang berbeda dalam bahasa; (3) 
menghasilkan pola tekanan, kata-kata yang mendapat dan 
yang tidak mendapat tekanan, struktur ritmis dan intonasi; 

4) menghasilkan bentuk-bentuk kata dan frase yang 
diperpendek; 

5) menggunakan sejumlah kata yang tepat untuk mencapai 
tujuan-tujuan pragmatis; 

6) menghasilkan pembicaraan yang fasih dalam berbagai 
kecepatan yang berbeda; 

7) mengamati bahasa lisan yang dihasilkan dan menggunakan 
berbagai strategi yang bervariasi, meliputi pemberhentian 
sementara, pengoreksian sendiri, pengulangan untuk kejelasan 
pesan; 

8)  menggunakan kelas kata (kata benda, kata kerja, dan lain-lain), 
sistem (tenses, agreement, dan jamak/plural, pengurutan 
kata, pola-pola aturan-aturan dan bentuk ellipsis; 

9)  menghasilkan pembicaraan yang menggunakan elemen-
elemen alami dalam frase, stop, nafas, dan kalimat yang 
tepat; 

10) mengekspresikan makna tertentu dalam bentuk-bentuk 
gramatika yang berbeda; 

11)  menggunakan bentuk-bentuk kohesif  dalam diskursus lisan; 

12) menyelesaikan fungsi-fungsi komunikasi dengan tepat 
menurut situasi, partisipan dan tujuan; 

13)  menggunakan register, implikatur, aturan-aturan pragmatik 
dan fitur-fitur sosiolinguistik yang tepat dalam komunikasi 
langsung; 

14)  menunjukkan hubungan antara kejadian dan 
mengkomunikasikan hubungan-hubungan antara ide utama, 



Psikolinguistik  dalam Pembelajaran  Bahasa Arab |   103

ide pendukung, informasi lama, informasi baru, generalisasi, 
dan contoh; 

15)  menggunakan bahasa wajah, kinetik, bahasa tubuh dan 
bahasa-bahasa nonverbal lainnya yang bersamaan dengan 
bahasa verbal untuk menyampaikan makna dan; 

16)  mengembangkan dan menggunakan berbagai strategi 
berbicara memberikan tekanan pada kata kunci parafrase, 
menyediakan pertolongan dan secara cepat menilai seberapa 
baik interlocutor memahami apa yang akan dikatakan.( 
Martina Dinata, 2009).

Asumsi bahwa keterampilan berbicara tidak dapat dikuasai 
dalam waktu yang singkat, bahwa dibutuhkan stimulan serta 
pengulangan-pengulangan untuk mampu menguasai keterampilan 
berbicara tersebut. Stimulan yang diberikan dapat berupa ujaran-
ujaran yang sesuai dengan tata bahasa dalam bahasa sasaran serta 
latihan-latihan yang dilakukan sebagai bentuk dari reaksi stimulan 
yang muncul.

Selain membutuhkan pengulangan-pengulangan, model 
pemerolehan bahasa S-R senada dengan pandapat Robert Lado. 
Dia menyebutkan beberapa prinsip-prinsip pengajaran bahasa, 
di antaranya prinsip berbicara sebelum menulis, belajar melalui 
praktik. Melihat dari fungsi bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi 
maka tujuan pembelajaran utama pun adalah agar siswa memiliki 
kompetensi berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar 
sesama.

Berbicara merupakan satu stimulan yang muncul dari 
keinginan untuk berbicara, sehingga reaksi yang muncul pada 
saat berbicara adalah keinginan untuk menuliskan sesuatu disebut 
sebagai respon. Begitu pula belajar merupakan satu stimulan yang 
dapat dikuatkan dengan pengulangan terus menerus sehingga 
respon yang muncul untuk melakukan penguatan atau pengulangan 
dengan melakukan satu praktik sebagai proses penguatan serta 
pengulangan dari stimulan yang timbul.
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Model pemerolehan bahasa kedua stimulan dan respon 
menjadi teori atau model yang dapat digunakan bagi peserta didik 
non native speakerdi Indonesia dalam pemerolehan bahasa Arab 
terutama pada pemerolehan berbahasa tutur atau keterampilan 
berbicara.

K. Rangkuman
Dari penjabaran materi di atas dapat dirangkum bahwa, 

pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang 
berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa 
pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa  biasanya 
dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa 
berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang 
anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh 
bahasa pertamanya.

Teori-teori tentang pemerplehan bahasa pertama di antaranya 
adalah teori behaviorisme, teori nativisme choamsky, teori 
kognitivisme ddan teori interaksionisme.

Mekanisme pemerolehan bahasa pertama meliputi imitasi, 
pengkondisian, dan kognisi sosial. Proses pemerolehan bahasa 
pertama meliputi Kompetensi yakni proses penguasaan tata bahasa 
dan Performansi yakni kemampuan anak menggunakan bahasa 
untuk berkomunikasi.

Pemerolehan bahasa kedua tidak sama de-ngan pemerolehan 
bahasa pertama. Pada pe-merolehan bahasa pertama siswa 
berawal dari awal (saat kanak-kanak belum menguasai bahasa apa 
pun) dan perkembangan pemerolehan bahasa ini seiring dengan 
perkembangan fisik dan psikhisnya.

Pemerolehan bahasa pertama (B1) sudah barang tentu 
mempunyai dampak terhadapi anak untuk mendapatkan bahasa 
kedua (B2) yaitu misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Empat hal dari lingkungan bahasa yang berpengaruh dalam 
pemerolehan bahasa kedua, yakni,(1) sifat alami bahasa sasaran, 
(2) cara pembelajar dalam berkomunikasi, (3) adanya acuan yang 
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konkret, dan (4) model bahasa sasaran. Model pemerolehan bahasa 
kedua dengan model Stimulan-Respon me-rujuk pada teori bahwa 
segala sesuatu terutama pada keterampilan berbahasa dibutuhkan 
penguatan, pengulangan serta latihan-latihan sebagai proses 
pemerolehan bahasa kedua tersebut

L. Tugas
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar 

berdasarkan uraian materi di atas!

Jelaskan pengertian pemerolehan bahasa pertama!1. 

Uraikan teori-teori tentang pemerolehan bahasa pertama!2. 

Jelaskan mekanisme pemerolehan bahasa pertama!3. 

Jelaskan proses pemerolehan bahasa pertama!4. 

Jelaskan pemerolehan bahasa kedua!5. 

Jelaskan dampak bahasa ibu terhadap pemerolehan bahasa 6. 
kedua!

Jelaskan pengaruh lingkungan terhadap pemerolehan bahasa 7. 
kedua!

Jelaskan pengaruh pengajaran formal terhadap kesuksesan 8. 
pemerolehan bahasa kedua!
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BAB VI

PERSEPSI DAN PRODUKSI UJARAN

A. Pendahuluan
Para ahli psikolinguistik pada umumnya mempunyai 

pandangan yang sama bahwa masalah produksi dan persepsi ujaran 
merupakan hal yang kompleks. Prosesnya rumit sehingga tidak 
mudah untuk dijelaskan. Persoalan utamanya adalah bagaimana 
sebenarnya hubungan dan proses keduanya. Dari segi hubungan, 
bersifat langsung atau tidak langsung hubungan keduanya? Dari 
segi proses, sama atau tidak sama proses keduanya? Pertanyaan-
pertanyaan tersebut tidak mudah dijawab karena berbagai 
kemungkinan dapat saja terjadi.  Dalam pandangan Aitchison 
(1984), ada empat kemungkinan hubungan keduanya. Pertama, 
produksi dan persepsi ujaran  merupakan dua hal yang berbeda. 
Kedua, persepsi ujaran tidak lain adalah produksi ujaran dan 
sebaliknya. Ketiga, persepsi ujaran sama dengan produksi ujaran. 
Keempat, persepsi dan produksi ujaran memiliki persamaan dan 
perbedaan dalam hal tertentu. Dalam pandangan Ardiana dan 
Sodiq (2003), rentangan pilihan tersebut perlu dipertimbangkan 
tingkat kerealistisannya, terutama ketika produksi dan persepsi 
ujaran dipahami atau dikaji secara terpisah. Dari segi tingkat 
kerealistisannya, tampak bahwa kemungkinan keempat merupakan 
kemungkinan yang realistis. Kerealistisannya tampak dari kenyataan 
bahwa proses produksi ujaran pada hakikatnya bermula dari makna 
yang oleh pembicara kemudian diverbalkan dalam bentuk bunyi 
bahasa. Fenomena itu sejajar dengan proses persepsi ujaran yang 
pada hakikatnya bermula dari bunyi bahasa yang oleh pendengar 
kemudian ditransfer menjadi makna. Dalam produksi dan persepsi 
ujaran, tahap-tahap fonetis, sintaktis, dan semantis tidak harus 
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ditaati secara ketat. Pembicara dan pendengar dapat melompati 
tahap tertentu jika hal itu dimungkinkan.

Kegiatan produksi dan persepsi ujaran tidak dapat dipisahkan 
dari tindak bahasa (speech act) karena keduanya terjadi dalam 
tindak bahasa. Dalam pandangan Ferdinad de Saussure linguis 
berkebangsaan Swiss yang terkenal dengan konsep langage, 
langue, dan parole tindak  bahasa merupakan rantai hubungan 
antara dua orang atau lebih, misalnya pembicara A dan pendengar 
B (Simanjuntak, 1987). Dalam tindak bahasa, perilaku ujaran 
terdiri atas bagian fisik (yang mencakup mulut dan telinga) dan 
bagian nonfisik atau bagian jiwa/akal yang terdapat dalam otak 
yang dinamakan sebagai pusat penghubung. Jika A memproduksi 
ujaran, B mempersepsi ujaran A; jika B memproduksi ujaran, 
A mempersepsi ujaran B. Di dalam otak pembicara A terdapat 
fakta-fakta mental atau konsep-konsep yang dihubungkan dengan 
bunyi-bunyi kebahasaaan. Bunyi-bunyi kebahasaan tersebut pada 
dasarnya merupakan perwujudan fakta-fakta mental yang berguna 
untuk menyatakan konsep. Baik konsep maupun bayangan bunyi 
berada di dalam otak, yaitu pada pusat penghubung. Jika pembicara 
A mengemukakan suatu konsep kepada pendengar B, konsep 
tersebut secara otomatis membukakan pintu kepada pewujudnya 
yang serupa, yaitu bayangan bunyi yang masih ada dalam otak dan 
merupakan fenomena psikologis. Otak kemudian mengirimkan 
dorongan hati yang sama dengan bayangan bunyi tersebut 
kepada alat-alat yang mengeluarkan bunyi. Hal itu merupakan 
proses fisiologis. Selanjutnya, gelombang bunyi bergerak dari 
mulut A ke telinga B. Ini pun merupakan proses fisiologis. Dari 
telinga B gelombang bunyi bergerak terus kearah otak B dalam 
bentuk dorongan hati sehingga terjadilah proses psikologis yang 
menghubungkan bayangan bunyi dengan konsep. 

Leonard Bloomfield menggunakan cara yang berbeda dalam 
menggambarkan produksi dan persepsi ujaran. Linguis Amerika yang 
sebelum menjadi pengikut behaviorisme dipengaruhi mentalisme 
tersebut menggambarkan proses produksi dan persepsi ujaran 
dengan cerita sebagai berikut.  Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill 
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melihat apel yang sedang masak di pohon. Jill berkata kepada Jack 
bahwa dia lapar dan ingin memetik apel itu. Jack memanjat pohon 
apel, memetik buah apel, dan memberikannya kepada Jill. Secara 
skematis peristiwa itu dapat digambarkan sebagai berikut.
S          r …………………s R   

1 2 3 4 5 6 7

1 = Jill melihat apel (S)

2 =  Otak bekerja, dari melihat apel hingga berkata kepada Jack( )

3 = Perilaku atau kegiatan Jill waktu berkata (r)

4 = Bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh Jill waktu berkata (……)

5 = Perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengar bunyi yang 
dikeluarkan Jill (s)

6 = Otak Jack bekerja, dari mendengar bunyi-bunyi hingga 
bertindak ( )

7 = Jack bertindak memetik apel dan memberikannya kepada Jill 
(R).

Nomor 3, 4, dan 5 (r...….s) merupakan lambang tindak 
bahasa yang dapat diobservasi secara fisiologis. Dalam hal ini, r 
merupakan produksi bunyi bahasa, .............. merupakan lambang 
ucapan, dan s merupakan pengamatan bunyi bahasa. Situasi S dan 
R adalah makna tindak bahasa itu.

Gambaran yang lain tentang kegiatan produksi dan persepsi 
ujaran disampaikan oleh J. L. Austin melalui teori tindak ujarnya. 
Menurut Austin (1962:103-109), tindak ujar terdiri atas tiga kategori 
tindak, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. 
Tindak lokusi adalah tindak yang dilakukan oleh pembicara dalam 
mengekspresikan ujaran. Tindak tersebut, menurut Yule (1998:48), 
merupakan tindak dasar suatu ujaran. Tindak ilokusi adalah tindak 
yang dilakukan pembicara dalam menyampaikan maksud. Menurut 
Yule (1998:48), tindak ilokusi ditampilkan melalui daya komunikatif  
suatu ujaran. 
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Daya komunikatif  tersebut sering disebut daya ilokusi. Daya 
ilokusi, menurut Allan (1998:922), merupakan apa yang dilakukan 
pembicara dalam ujarannya. Tindak perlokusi adalah tindak yang 
dilakukan oleh pendengar sebagai dampak tindak lokusi dan tindak 
ilokusi pembicara. Jika tindak lokusi dan ilokusi direpresentasikan 
dalam bentuk kegiatan berbicara, tindak perlokusi dapat 
direpresentasikan dalam berbagai bentuk kegiatan, tidak selalu 
dalam bentuk berbicara.  Perbedaan lainnya, menurut Kempson 
(1995:43), adalah bahwa tindak perlokusi merupakan efek lanjutan 
yang terjadi pada pihak pendengar yang diingini oleh pembicara 
melalui ujarannya, sedangkan tindak lokusi dan ilokusi bukan 
efek lanjutan. Jika dihubungkan dengan teori stimulus-respon 
Bloomfield (1964:22-27), tindak lokusi dan ilokusi merupakan 
tindak memberikan stimulus, sedangkan tindak perlokusi 
merupakan tindak memberikan respon. Klasifikasi tindak ujar 
tersebut didasarkan pada aktivitas yang dilakukan oleh pembicara 
dan pendengar. Dua tindak yang pertama yang merupakan kegiatan 
produksi ujaran dilakukan oleh pembicara, sedangkan tindak yang 
ketiga yang merupakan produk kegiatan persepsi terhadap ujaran 
dilakukan oleh pendengar.

Berbagai pemikiran di depan dapat dikerucutkan dalam 
suatu simpulan bahwa persepsi terhadap ujaran pada dasarnya 
merupakan proses psikologis pada diri pendengar pada saat yang 
bersangkutan memahami maksud pembicara. Dengan kata lain, 
sebagaimana dinyatakan Clark dan Clark (1977), persepsi terhadap 
ujaran merupakan proses psikologis pada diri pendengar ketika 
mengolah suara pembicara dan memahami maksudnya. Dapat 
pula dinyatakan bahwa persepsi terhadap ujaran merupakan proses 
mengorganisasi apa yang didengarkan dan menetapkan unit-unit 
verbal yang berkorespondensi sehingga makna apa yang didengarkan 
dapat dipahami (Goss dalam Farris, 1993). Hal itu berarti bahwa 
persepsi terhadap ujaran sama halnya dengan  membangun makna 
dari suara (Saryono, 2000:22).
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B. Proses Mempersepsi Ujaran
Sebagian orang mengira bahwa dalam kegiatan mempersepsi 

ujaran, pendengar pasif  atau tidak melakukan kegiatan apa pun. 
Perkiraan itu didasari pemikiran bahwa yang aktif  adalah pembicara 
karena dia melakukan kegiatan produksi ujaran. Benarkah yang 
terjadi demikian? 

Dalam pandangan konvensional memang pernah ada dikotomi 
bahwa dalam kegiatan komunikasi pembicara sebagai pihak yang 
memproduksi ujaran bertindak  aktif, sedangkan pendengar sebagai 
pihak yang mempersepsi ujaran bertindak pasif. Pandangan yang 
bertahan hingga beberapa dekade tersebut bertolak dari fakta fisik 
yang dapat diamati secara fisiologis bahwa pembicara kelihatannya 
melakukan sesuatu karena dari organ bicaranya keluar ujaran, 
sedangkan pendengar kelihatannya pasif  karena tampaknya tidak 
melakukan kegiatan apa pun. Pendengar hanya menyimak dan 
memahami apa yang disimaknya. 

Dalam pandangan konvensional proses mempersepsi ujaran 
memang dipandang sebagai kegiatan yang sederhana. Dalam 
pandangan tersebut dibayangkan bahwa kegiatan pendengar tidak 
lebih dari menebak, seperti halnya seorang sekretaris yang duduk 
manis sambil mengetik apa yang didiktekan kepadanya. Sekretaris 
itu secara mental mengetik satu per satu bunyi-bunyi yang 
didengarnya, kemudian membaca bunyi-bunyi yang membentuk 
kata itu. Kadang-kadang dibayangkan pula bahwa kegiatan 
mempersepsi tidak berbeda dengan kegiatan seorang detektif  yang 
memecahkan kasus kejahatan dengan mencocokkan sidik jari yang 
ditemukannya di tempat kejadian perkara dengan sidik jari yang 
dimiliki dalam arsipnya, kemudian mengidentifikasi pemilik sidik 
jari itu. Dengan beranalogi bahwa tidak ada dua sidik jari yang 
sama, dianggapnya bahwa bunyi-bunyi itu mempunyai pola bunyi 
yang unik (yang satu dengan yang lain berbeda).

Pandangan yang demikian tentu menyesatkan karena hanya 
didasarkan pada apa yang dapat diamati secara fisiologis. Para ahli 
fonetik dan ahli psikolinguistik berpendapat bahwa penganalogian 
kegiatan mempersepsi ujaran dengan kegiatan mengetik atau 
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mencocokkan sidik jari merupakan hal yang keliru karena 
menyisakan beberapa masalah. Pertama, pendengar jelas tidak 
dapat mencocokkan bunyi satu per satu karena kecepatan ujaran 
tidak memungkinkan hal itu terjadi. Kedua, tidak ada representasi 
bunyi yang pasti dengan simbol pada mesin tik (keyboard), misalnya 
fonem atau bunyi /t/. Fonem itu bervariasi dan orang ke orang 
dan dari disribusi ke distribusi. 

Dengan demikian, tidak akan ada kecocokan secara langsung 
antara fonem itu dengan simbol huruf  pada mesin tik (keyboard). 
Ketiga, secara akustis bunyi berada dalam suatu kontinum atau 
rentangan. Hal itu mengisyaratkan dimungkinkannya suatu bunyi  
mempunyai kemiripan, misalnya /g/ dapat saja seperti /k/, /d/ 
seperti /t/, dan sebagainya Ardiana dan Sodiq, 2003).

Kini pandangan konvensional tersebut tidak berlaku lagi 
karena dalam memandang kegiatan produksi dan persepsi ujaran 
fakta psikologis tidak bisa diabaikan. Pandangan yang hanya 
didasarkan pada fakta fisiologis tidak bisa menjelaskan berbagai 
proses mental yang terjadi pada pembicara dan pendengar ketika 
mereka pada satu sisi memproduksi ujaran dan pada sisi lain 
mempersepsinya.  

Pandangan modern yang menyertakan fakta psikologis di 
samping fakta fisiologis menempatkan kegiatan mempersepsi 
ujaran sebagai kegiatan aktif  karena dalam proses mempersepsi 
terdapat proses mental yang rumit dalam diri pendengar. Pendengar 
tidak hanya mendaftar bunyi-bunyi secara pasif, tetapi secara aktif  
memprosesnya dalam pikirannya. Pendengar memproses bunyi-
bunyi itu secara aktif  dan melihat berbagai kemungkinan pesan 
bunyi itu dengan menggunakan latar belakang pengetahuannya. 
Bukti yang paling jelas adalah betapa sulit seseorang menafsiri 
bunyi-bunyi yang berasal dari bahasa asing jika seseorang itu tidak 
memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahasa asing itu. 

Hal itu disebabkan seseorang tersebut begitu sibuk mencari apa 
yang diharapkan untuk didengarkan sehingga gagal memerhatikan 
fitur (feature) yang baru. Dengan kata lain, ujaran yang sulit 
dipahami pada umumnya adalah ujaran yang tidak sesuai dengan 
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harapan kebahasaan (asumsi-asumsi) pendengar dan jauh dari batas 
psikologisnya. Kebalikannya, ujaran yang mudah dipahami pada 
umumnya adalah ujaran yang sesuai dengan harapan kebahasaan 
(asumsi-asumsi) pendengar dan berada dalam batas psikologisnya. 
Untuk hal yang terakhir tersebut pendengar merekonstruksi 
secara aktif  bunyi-bunyi bahasa dan kalimat-kalimat yang selaras 
dengan harapannya, baik dari segi kebahasaan, substansi, maupun 
psikologi.

Secara garis besar dalam mempersepsi ujaran terdapat dua 
proses, yaitu proses konstruksi (construction process) dan proses 
pemanfaatan (utilization process). Proses konstruksi merupakan 
proses dalam diri pendengar dalam menafsiri rangkaian ujaran 
pembicara, sedangkan proses pemanfaatan merupakan proses 
dalam diri pendengar dalam menggunakan tafsiran-tafsiran ujaran 
untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain, proses konstruksi 
merupakan proses membangun makna, sedangkan proses 
pemanfaatan merupakan proses memanfaatkan makna.

Dalam proses konstruksi, sebagaimana yang telah diuraikan 
secara panjang lebar pada bagian depan, pendengar bertujuan 
memahami representasi yang mendasari (underlying representation) 
kalimat. Untuk kepentingan itu pendengar  membangun proposisi 
yang mendasari kalimat (underlying proposition) dengan cara 
memilah kalimat menjadi sejumlah konstituen yang tiap-tiap 
bagiannya mengandung proposisi. Proses ini terdiri atas empat 
langkah, yaitu:

(1) pendengar mengorganisasikan ujaran menjadi konstituen, 

(2) pendengar menyusun konstituen untuk menemukan proposisi 
yang mendasari, 

(3) pendengar menemukan dan menyimpan proposisi dalam 
memori, dan

(4) pendengar memahami proposisi dan menyimpannya dalam 
memori. Proses panjang tersebut menyebabkan pendengar 
pada umumnya memahami proposisi-proposisi yang 



114   | Sultan, MA, Sudi Yahya, Lc, M.Pd

disampaikan pembicara, tetapi tidak ingat kata-kata yang 
digunakannya secara tepat (Saryono, 2000). 

Hal itu mengisyaratkan bahwa dalam proses mempersepsi 
ujaran terdapat  pertentangan antara kecepatan daya tangkap 
dan keterbatasan kapasitas memori. Pada umumnya, kecepatan 
daya tangkap pendengar tinggi, sementara kapasitas memorinya 
rendah. Daya tangkap dan kapasitas memori antarpendengar tentu 
saja bervariasi. Ada pendengar yang daya tangkapnya di atas rata-
rata, tetapi kapasitas memorinya di bawah rata-rata. Ada yang 
kebalikannya. Ada pendengar yang daya tangkap dan kapasitas 
memorinya di atas rata-rata. Ada juga yang kebalikannya.

Asumsi bahwa proses mempersepsi ujaran sejalan dengan 
proses menyimak ujaran, Rivers dan Temperley (1978) berpendapat 
bahwa dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas. Pertama, pada 
saat seseorang mendengarkan suara, reaksi pertamanya adalah 
memastikan sistematis atau tidaknya suara yang didengarnya. Kedua, 
jika suara yang didengarnya sistematis, pendengar menentukan 
struktur suara dengan cara memilah-milahnya menjadi konstituen 
yang lebih kecil, yakni kalimat dan kata. Ketiga, pendengar 
mengedarkan suara tersebut dalam pikirannya dan memilah-milah 
pesan yang penting dan tidak penting. Informasi yang sudah 
dipilah selanjutnya direkam dalam ingatan dan diungkapkan ketika 
diperlukan.

Pendapat senada diungkapkan oleh Wolvin dan Coakley 
(dalam Tompkins dan Hoskisson, 1991). Menurutnya, ada tiga 
tahap dalam proses mempersepsi ujaran, yakni receiving, attending, 
dan assigning meaning. Pada tahap receiving, pendengar menerima 
rangsangan suara (oral) dan/atau gambar (visual) yang disampaikan 
pembicara. Pada tahap attending, penyimak berkonsentrasi pada 
rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lain yang 
mengganggu. Pada tahap assigning, pendengar mengolah pesan 
dengan menggunakan asimilasi dan akomodasi untuk menyesuaikan 
pesan yang diterima dengan struktur kognitif  yang telah dimilikinya 
atau membuat struktur baru jika perlu. 
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Proses mempersepsi ujaran sebagaimana yang diuraikan di 
depan pada dasarnya menggunakan mekanisme bottom-up. Dalam 
kegiatan mempersepsi ujaran yang menggunakan mekanisme 
bottom-up, pendengar menggunakan data yang masuk sebagai 
sumber informasi. Mekanisme tersebut diawali dari penganalisisan 
pesan yang diterima berdasarkan organisasi bunyi, kata, kalimat 
sampai dengan penerimaan makna. 

Antonim mekanisme bottom-up adalah top-down. Dalam 
mekanisme top-down, pendengar menggunakan pengetahuan 
latar (background knowledge) sebagai sarana memahami maksud 
pembicara. Pengetahuan latar tersebut dapat berupa pengetahuan 
tentang topik, situasi, konteks, atau kerangka skemata (pengetahuan 
yang tersimpan dalam memori) dalam struktur psikologis pendengar. 
Pengetahuan latar tersebut secara garis besar terdiri atas kelompok 
konsep/pengertian/fakta yang tersusun berdasarkan klasifikasi 
tertentu. Mekanisme top-down ini digunakan oleh pendengar jika 
ia memiliki latar belakang pengetahuan dan penguasaan bahasa 
yang memadai dan terdapat isyarat-isyarat dalam teks yang dapat 
mengaktifkan skemata (Richards, 1990; Nunan, 1991).

Hasil konstruksi baik melalui mekanisme bottom-up maupun 
top-down tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk berkomunikasi, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Itulah yang dimaksud 
dengan proses pemanfaatan. Proses pemanfaatan dapat berlangsung 
secara cepat misalnya dalam kegiatan tanya-jawab atau lambat 
misalnya dalam kegiatan menceritakan pengalaman masa lalu. Baik 
yang berlangsung cepat maupun lambat, prosesnya kurang lebih 
sama, yakni pendengar mencari informasi yang cocok atau informasi 
yang dibutuhkan dalam memorinya, memprosesnya secara cepat, 
kemudian menyampaikannya dalam bentuk tindak ujar lokusi dan 
ilokusi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan.  

C. Asumsi yang Mendasari Persepsi terhadap Ujaran
Dalam mempersepsi ujaran, pendengar sebenarnya sudah 

mempunyai anggapan dasar atau asumsi bahwa kalimat-kalimat 
dalam ujaran pembicara mempunyai pola atau struktur tertentu. Pola 
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atau struktur tersebut dipandang sebagai hal yang bersifat default 
(alamiah) dan lazim digunakan oleh pembicara pada umumnya. 

Bagaimana yang terjadi jika pembicara menggunakan pola 
atau struktur yang sejalan dengan asumsi pendengar? Bagaimana 
yang terjadi jika pembicara menggunakan pola atau struktur yang 
tidak sejalan dengan asumsi pendengar? Jika pola atau struktur 
kalimat pembicara sejalan dengan asumsi pendengar, kalimat 
tersebut lebih mudah dipahami oleh pendengar. Pendengar tidak 
perlu membuang waktu dan energi untuk memahami pola atau 
struktur kalimat pembicara. Pendengar juga tidak perlu menengahi 
terjadinya konflik pola atau struktur. Pendeknya, pendengar tinggal 
memahami maksud pembicara melalui proses standar sebagaimana 
diuraikan di depan. Kebalikannya, jika pola atau struktur kalimat 
pembicara tidak sejalan dengan asumsi pendengar, kalimat tersebut 
sulit dipahami oleh pendengar. Kalaupun akhirnya bisa dipahami, 
pendengar memerlukan waktu yang lebih lama dan energi yang lebih 
banyak dalam proses mempersepsi karena harus menanggalkan 
asumsinya lebih dulu, sebelum memahami pola atau struktur 
kalimat pembicara. 

Apa sebenarnya manfaat asumsi tersebut? Untuk menjawab 
pertanyaan itu barangkali Anda perlu memahami lebih dulu ilustrasi 
berikut. Andaikanlah akan ada pertandingan besar (big match) 
antara Manchester United (MU) dan Chelsea. Andaikan pula 
Chelsea hanya mempunyai tiga bek yang kualitasnya menonjol, 
yakni Ricardo Carvalho (bek kanan), John Terry (bek tengah), dan 
Ashley Cole (bek kanan). Avram Grant (pelatih) paham bahwa di 
antara tiga bek tersebut Carvalho yang agak lemah karena sering 
melakukan kesalahan yang tidak perlu. Karena itu, ia berasumsi 
bahwa serangan MU akan lebih banyak melalui sektor kanan. 
Dengan dasar asumsi itu Grant memberikan instruksi kepada 
Petr Cech (kiper) agar memberikan konsentrasi lebih pada daerah 
pertahanan sebelah kanan. Instruksi tersebut pada dasarnya 
merupakan strategi AvramGrant agar Chelsea tidak kalah. 

Asumsi pendengar ketika mempersepsi ujaran pada 
dasarnya sama dengan asumsi dalam ilustrasi di depan. Pendengar 
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memanfaatkan asumsi untuk mengatur strategi persepsi agar dapat 
memahami maksud pembicara secara efektif. Dengan adanya 
asumsi, pendengar tidak perlu memahami pola atau struktur 
kalimat pembicara jika pola atau strukturnya sejalan dengan 
asumsi. Pendeknya, pendengar dapat menembak langsung maksud 
pembicara.  

Apa asumsi pendengar ketika mempersepsi ujaran? Menurut 
Aitchison (1984), asumsi pendengar dapat diklasifikasikan menjadi 
empat kategori, sebagaimana tampak pada uraian berikut.

Asumsi 1: tiap kalimat terdiri atas satu atau dua penggalan 
bunyi (dalam bentuk kata atau frase) yang tiap penggalan secara 
normal berupa frase nominal yang diikuti oleh frase verbal dan 
secara manasuka diikuti oleh frase nominal yang lain. 

Contoh:

(1) Penggembala itu   sedang makan. 
 frase nominal       frase verbal

(2) Penggembala itu    sedang makan    jagung bakar. 
         frase nominal      frase verbal      frase nominal

Asumsi 2: Dalam urutan frase nominal—frase verbal—frase 
nominal, nomina yang pertama biasanya adalah pelaku dan yang 
kedua adalah objek. Dengan demikian, kalimat itu mempunyai 
urutan pelaku—tindakan—objek.

Contoh: 

(3) Polisi  wanita itu  menginterogasi  residivis kambuhan.
              pelaku              tindakan                   objek

(4) Pedagang tua itu  menawarkan  barang dagangannya.
              pelaku             tindakan                  objek

Asumsi 3: bila kalimat kompleks terdiri atas klausa utama dan 
klausa bawahan, klausa utama biasanya muncul lebih dulu.
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Contoh:

(5) Orang-orang masih tidur     ketika longsor terjadi. 
            klausa utama                     klausa bawahan
(6) Kita harus percaya  bahwa Indonesia dapat bangkit dari 

keterpurukan.
          klausa utama                                    klausa bawahan 

Asumsi 4: tiap kalimat memiliki makna. 

Contoh:

(7) Sesuai dengan peribahasa there is no free lunch (tidak ada makan 
siang gratis), orang yang menyuap biasanya meminta yang 
lebih besar.

(8) Bupati naas itu relevan dengan peribahasa Belanda nieuw 
bezems vegen schoon (sapu baru selalu bersih); awalnya suci, 
akhirnya menjadi pentolan korupsi.

 Contoh (9) dan (10) berikut bukan kalimat karena tidak 
memiliki makna. 

(9) Peribahasa no is sesuai there dengan  lunch free yang menyuap 
orang biasanya besar meminta lebih yang.

(10) Bupati relevan naas dengan itu Belanda peribahasa vegen 
bezems awalnya schoon suci, akhirnya nieuw korupsi pentolan 
menjadi.

D. Produksi Ujaran
Kegiatan persepsi ujaran yang dipaparkan pada KB1 

mempunyai pasangan, yakni kegiatan produksi ujaran. Keduanya 
penting dan bersifat saling membutuhkan. Kegiatan produksi 
ujaran yang tidak disertai dengan kegiatan persepsi ujaran tidak 
gunanya. Kebalikannya, tidak ada kegiatan persepsi ujaran jika tidak 
ada kegiatan produksi ujaran. Hubungan komplementer tersebut 
menunjukkan kestrategisan status kegiatan produksi ujaran sebagai 
prasyarat komunikasi.
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Kegiatan produksi ujaran dapat dimaknai sebagai proses 
fisik dan psikologis pembicara dalam menghasilkan ujaran untuk 
menyampaikan maksud. Proses fisik tampak dari bekerjanya 
artikulator, titik artikulasi, dan organ lain, misalnya paru-paru. Organ-
organ fisik tersebut bekerja secara sinergis dalam menghasilkan 
fonem-fonem. Fonem-fonem tersebut dikoordinasikan oleh 
proses mental sehingga dari segi struktur tampak tertata secara 
sistematis dan bermakna. Kalimat yang dikemukakan oleh 
pembicara, misalnya Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak 
untuk membicarakan masalah akademik studi saya., tentu tidak meluncur 
begitu saja. Kalimat tersebut pada satu sisi merupakan hasil proses 
fisik dan pada sisi lain merupakan hasil proses mental atau proses 
psikologis. 

Jika proses fisik tidak terjadi, satu fonem pun tidak akan 
muncul. Jika proses mental tidak terjadi, mungkin kalimat 
tersebut seperti Saya sekali senang berjumpa dengan bisa Bapak masalah 
membicarakan untuk saya akademik studi., Yasa angsen sabi liseka paberjum 
ngande pakba tukun kanmembraica lahmasa mikakade distu saya., atau 
lebih parah daripada itu. Fenomena itu menunjukkan bahwa dalam 
kegiatan produksi proses fisik dan proses psikologis sama-sama 
mempunyai peran, bekerja secara sinergis dengan deskripsi tugas 
yang berbeda. Proses fisik bekerja pada bagian permukaan dan 
dapat diamati secara fisiologis, sedangkan proses psikologis bekerja 
“di belakang layar”, dapat diamati atau dirasakan dampak kerjanya, 
tetapi tidak dapat diamati secara fisiologis.  

Masalah yang belum terjawab hingga saat ini adalah yang 
mana yang dominan? Dalam hal ini ada empat kemungkinan. 

Pertama, proses psikologis yang dominan dan keberadaannya 
mengendalikan kerja proses fisik. 

Kedua, proses fisik yang dominan dan keberadaannya 
mengendalikan proses psikologis. 

Ketiga, keduanya dominan dan saling mengendalikan. 

Keempat, keduanya tidak dominan dan tidak saling 
mengendalikan. Kemungkinan pertama dianggap lebih realistis 
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daripada kemungkinan yang lain dengan pertimbangan proses 
psikologis berkaitan langsung dengan kerja otak sementara otak 
merupakan pengendali kerja fisik. Banyak fakta yang mendukung 
bahwa otak mengendalikan kerja fisik. Ketika orang yang semula 
matanya sehat tiba-tiba buta, misalnya, yang dioperasi oleh 
dokter bukan mata, tetapi otaknya. Kenyataan bahwa stroke 
dapat menyebabkan orang terkendala dalam produksi ujaran juga 
menguatkan anggapan bahwa proses psikologis lebih dominan 
daripada proses fisik.

Tujuan pokok produksi ujaran adalah menghasilkan 
seperangkat bunyi sistematis yang digunakan untuk menyampaikan 
maksud kepada orang lain. Dalam merealisasikan hal tersebut, 
dengan mengombinasikan proses fisik dan proses psikologis 
pembicara menggunakan rumus fonologis, morfologis, dan 
sintaktis secara kompleks dan secara terus-menerus menggunakan 
pertalian bunyi-makna. 

Produksi ujaran secara garis besar mengandung dua 
komponen, yakni tujuan dan proposisi. Komponen tujuan 
melibatkan keinginan pembicara untuk menyampaikan proposisi 
kepada pendengar. Komponen tersebut dalam bidang linguistik 
terapan, khususnya pragmatik, biasanya dikaji pada materi tindak 
ujar (speech act), terutama aspek tindak ilokusi (illocutionary act). 
Untuk menyampaikan proposisi (bahagia, Joko), misalnya, pembicara 
dapat menegaskan kebenaran proposisi itu dengan mengatakan 
Joko bahagia ataukalimat ingkar/negasinya Joko tidak bahagia. 
Pembicara juga dapat membuat kalimat pertanyaan Bahagiakah 
Joko?, kalimat perintah Berbahagilah, Joko!, kalimat ramalan Kau 
tidak akan  bahagia, Joko., dan sebagainya. Tujuan yang berbeda-
beda tersebut melibatkan proposisi yang sama, yakni [bahagia, 
Joko] (Ardiana dan Sodiq, 2003).

1. Proses Produksi Ujaran
 Kegiatan produksi ujaran, seperti halnya kegiatan persepsi 

ujaran, bukanlah kegiatan yang sekali jadi. Di dalamnya terdapat 
tahap-tahap yang bersifat wajib dilalui oleh pembicara. Tahap-tahap 
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tersebut bersifat kompleks dan bekerja secara sinergis dalam waktu 
cepat. Ketika orang mengatakan kalimat sederhana, katakanlah, 
Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? apa yang sebenarnya 
terjadi? Ya, orang itu mengatakan kalimat tersebut hanya dalam 
hitungan detik. Sebelum itu terjadi proses psikologis yang rumit, 
mulai penggalian proposisi, pengontakan sistem artikulasi, hingga 
produksi ujaran yang sistematis dan kontekstual sehingga tidak 
muncul ujaran, misalnya Pagi selamat, Bu. Bagaimana kabarnya?, 
atau Selamat, Bu, pagi. Bagaikabar mananya?, atau yang lebih parah 
daripada itu Semalat gipa, Bu. Banamagai kanyabar?

Fenomena itu menunjukkan bahwa kegiatan produksi ujaran 
bukanlah kegiatan yang bersifat kebetulan. Di dalamnya terdapat 
manajemen produksi yang berlangsung cepat melalui tahap-tahap 
tertentu. Clark dan Clark (1977) menjelaskan bahwa secara umum 
dalam kegiatan proses produksi ujaran terdapat dua tahap, yakni 
tahap perencanaan ujaran dan tahap pelaksanaan ujaran. Kedua 
tahap tersebut menerminkan urutan yang sistematis. Tahap 
perencanaan ujaran dilalui pembicara sebelum berada pada tahap 
pelaksanaan ujaran. Sebagaimana dinyatakan Saryono (2000), batas 
tahap-tahap tersebut sebenarnya tidak tegas dan tidak ketat sebab 
proses produksi ujaran berlangsung secara serentak dan cepat. Tahap 
perencanaan dan pelaksanaan ujaran bersifat berkesinambungan 
dan kompleks.

Sebelum berbicara, secara sadar atau bawah sadar 
(subconscious) pembicara membuat perencanaan tentang hal 
yang akan disampaikan kepada pendengar.  Perencanaan ujaran 
harus dibuat lebih dulu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan 
ujaran tersebut dirancang dalam tiga tahap dari yang cakupan 
dan kompleksitasnya paling makro ke yang paling mikro, yakni 
tahap perencanaan wacana, tahap perencanaan kalimat, dan tahap 
perencanaan konstituen.

1) Tahap perencanaan wacana

Tahap perencanaan wacana merupakan tahap yang cakupan 
dan kompleksitasnya paling makro dalam tahap perencanaan ujaran. 
Pada tahap ini pembicara merencanakan konversasi, deskripsi, 
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dan struktur wacana. Konversasi berkenaan dengan gilir wicara 
(turn taking), kesempatan menanggapi, membuka percakapan, 
dan menutup percakapan; deskripsi berkenaan dengan tataran, isi, 
urutan, dan relasi; dan struktur wacana berkenaan dengan struktur 
wacana hierarkis dan lokal.

2) Tahap perencanaan kalimat

Tahap perencanaan kalimat merupakan tahap tengah yang 
cakupan dan kompleksitasnya tidak semakro tahap perencanaan 
wacana dan tidak semikro tahap perencanaan konstituen. Pada tahap 
ini dalam waktu yang sangat cepat pembicara merencanakan isi 
proposisi, isi ilokusi, dan struktur tematis yang akan disampaikan. Isi 
proposisi berkenaan dengan intisari hal yang dibicarakan, isi ilokusi 
berkenaan dengan tindak tutur yang digunakan dalam komunikasi, 
dan struktur tematis berkenaan dengan susunan informasi dalam 
kalimat yang dapat berupa kerangka-penjelasan, informasi lama-
informasi baru, dan subjek-predikat.

3) Tahap perencanaan konstituen

Sejalan dengan status konstituen sebagai unit atau unsur 
kalimat, tahap perencanaan konstituen merupakan tahap yang 
cakupan dan kompleksitasnya paling mikro dalam tahap perencanaan 
ujaran. Pada tahap ini direncanakan unsur-unsur pengisi kalimat 
yang berupa berbagai jenis kata yang akan diujarkan, seperti kata 
benda, kata kerja, kata sifat, kata depan, kata ganti persona, dan 
kata sapaan. Perencanaan tersebut dilakukan dalam hitungan 
sepersekian detik dengan mempertimbangkan hal-hal pokok, 
misalnya ketepatan gramatika, kekuatan semantis, dan ketepatan 
semantis sehingga maksud yang dikehendaki terwadahi secara 
optimal (Saryono, 2000). 

Berbeda dengan kegiatan pada tahap perencanaan ujaran, 
pada tahap pelaksanaan ujaran pembicara memerintah organ-organ 
artikulatoris mengeluarkan bunyi-bunyi yang telah direncanakan. 
Dua kegiatan pokok yang dilakukan pembicara dalam hal ini, yakni 
pemrograman artikulasi dan pengartikulasian.
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Dalam pemrograman artikulasi satuan-satuan bunyi yang 
akan diproduksi diprogram sedemikian rupa sehingga tertata 
secara sistematis dalam bentuk fonem-fonem yang berurutan. 
Fonem-fonem tersebut membentuk morfem dan kata. Morfem 
dan kata diprogram sedemikian rupa sehingga membentuk kalimat 
yang bermakna, dan seterusnya. Selain itu, diprogram juga waktu 
dan unsur-unsur prosodi yang menyertai kegiatan produksi. 
Pemrograman artikulasi yang dilakukan dalam hitungan sepersekian 
detik tersebut dimaksudkan agar pengucapan jelas, makna yang 
diharapkan tepat, maksud mudah dipahami, dan kesalahan produksi 
tidak terjadi. 

Pemrograman tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan 
pengartikulasian per segmen fonetis. Sekalipun pemrograman telah 
dilakukan sebaik-baiknya, kemungkinan terjadinya keseleo lidah 
(slip of  the tongue) dan kesalahan artikulatoris yang lain tetap ada. 
Kesalahan tersebut dapat berkurang bila kecermatan dan ketepatan 
pemrograman artikulasi dilakukan secara maksimal (Saryono, 
2000).

2. Proses Produksi Ujaran (Steinberg, 1990)
a. Proses pikiran

 Proses universal ini menggunakan pengetahuan dan cadangan 
konsep untuk menghasilkan pikiran. Proses ini dirangsang 
oleh kondisi mental dan fisik.

b. Pengetahuan 

 Pengetahuan berisi konsep dan pertalian konsep. Melalui 
hal tersebut pengetahuan tentang dunia (selain pengetahuan 
bahasa) dibina dan disimpan. 

c. Tujuan dan proposisi

 Proposisi merupakan pokok pikiran yang disampaikan 
pembicara. Pokok pikiran bersifat konseptual (argumen, 
predikat, dan keterangan) dan bukan bersifat kebahasaan. 
Penyampaian pikiran dilakukan dalam bentuk kebahasaan 
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atau tingkah laku. Dalam menyampaikan proposisi, pembicara 
mempunyai tujuan tertentu, misalnya bertanya, mengingkari, 
menegaskan, dan memberikan perintah. 

d. Keterangan yang diperlukan oleh bahasa

 Keterangan ini meliputi beberapa konsep atau fitur khas 
bahasa, seperti rujukan dan  kesantunan. Sebagai fitur khas, 
keterangan tersebut berbeda antarbahasa. Sebagai contoh, 
dalam bahasa Inggris ada penanda jamak s (misalnya some 
books) jika benda yang dirujuk jamak.

e. Representasi semantik

 Representasi semantik merupakan pikiran lengkap yang 
disampaikan pembicara. Di dalamnya terdapat konsep 
universal bahasa. Ada yang wajib (tujuan dan proposisi) dan 
ada yang manasuka(misalnya kesantunan).

f. Strategi asas 

 Strategi asas merupakan komponen bahasa yang digunakan 
untuk mengganti representasi semantik dengan bentuk 
fonetik. Penggantian itu dilakukan dengan cara mencari bentuk 
fonetik yang diperlukan pada komponen butir tersirnpan. 
Jika hal tersebut gagal, secara otomatis menggunakan rumus 
transformasi. Dalam kaitannya dengan komponen butir 
tersimpan, dengan menggunakan strategi asas pembicara 
dapat memperoleh butir yang tepat yang terdapat pada butir 
tersimpan. Jika gagal, pembicara menggunakan analogi rutin 
untuk butir yang sama.

g. Butir tersimpan

 Sebagai butir tersimpan, semua morfem, lema, perkataan, dan 
kalimat mengandung dua unsur, yaitu bunyi dan makna. Oleh 
sebab itu, bunyi dapat diperoleh secara langsung dan cepat 
tanpa harus melalui pencarian dengan rumus transfromasi 
dan rumus fonologi. 

h. Rumus transformasi 
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 Komponen butir tersimpan tidak dapat memberikan bekal 
representasi semantis secara langsung sehingga diperlukan 
kendali rumus transformasi. Rumus transformasi itu 
memberikan bekal struktur sintaktis yang menyatakan 
pertalian antara argumen dan predikat.

i. Struktur permukaan 

 Struktur permukaan sintaktis berisi bentuk-bentuk perkataan. 
Struktur tersebut dikendalikan oleh rumus transformasi dan 
strategi asas. 

j. Rumus fonologi dan representasi fonetis

 Jika terdapat masukan dalam bentuk struktur permukaan, 
rumus fonologi akan menghasilkan representasi fonetis. 
Representasi fonetis yang menentukan penyebutan bagi 
keseluruhan kalimat tersebut merupakan tuturan yang berada 
pada tahap psikologis. Di dalamnya terkandung bunyi yang 
bersifat diskret dan fitur prosodi.

k. Pengendali artikulasi

 Organ yang berfungsi sebagai pengendali artikulasi adalah 
otak. Otak mengawal gerak lidah, bibir, pita suara, dan lain-
lain agar bunyi bahasa dapat dihasilkan dengan baik. 

l. Isyarat akustik

 Isyarat akustik mengandung gelombang bunyi dengan fitur 
tertentu sesuai dengan frekuensi, amplitudo, dan perubahan 
waktu. Bunyi bahasa tidak dikenal sebagai bunyi yang diskret 
karena merupakan paduan gelombang bunyi bersambungan 
yang kompleks (Ardiana dan Sodiq, 2003).

E. Gangguan Produksi Ujaran
Pada bagian depan telah telah dijelaskan dan dipelajari proses 

produksi ujaran. Proses tersebut kompleks dan dilalui pembicara 
dalam waktu yang cepat dalam hitungan sepersekian detik ketika 
ia berbicara secara wajar. Dalam kegiatan berbicara yang wajar, 
jarang pembicara yang menunjukkan ia berpikir bermenit-menit 
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untuk mengucapkan suatu kata. Hal itu menunjukkan bahwa 
proses produksi ujaran dilakukan dalam waktu cepat.  untuk bisa 
memproduksi ujaran dalam waktu cepat dibutuhkan persyaratan, di 
antaranya kondisi hemisfer (belahan) otak baik kiri maupun kanan 
baik atau berfungsi secara optimal. Jika kondisi hemisfer kiri atau 
kanan tidak berfungsi secara optimal, produksi ujaran tidak dapat 
dilakukan dengan baik. Dengan kata lain, ada gangguan produksi 
ujaran. Gangguan produksi ujaran juga dapat disebabkan oleh hal 
lain, misalnya artikulator tidak dapat bekerja secara optimal.

Gangguan produksi ujaran dikelompokkan ke dalam dua 
kategori, yakni gangguan mekanisme berbicara dan gangguan 
akibat kerusakan sistem kerja otak.

1. Gangguan Mekanisme Berbicara
Mekanisme berbicara merupakan tata cara produksi ujaran 

secara sinergis yang melibatkan paru-paru, otot-otot yang 
membentuk rongga mulut dan kerongkongan, pita suara, artikulator, 
dan titik artikulasi. Gangguan produksi ujaran berdasarkan 
mekanisme berbicara terdiri atas gangguan berbicara pulmonal 
(akibat kelainan atau kerusakan pada paru-paru), laringal (akibat 
kelainan atau kerusakan pada pita suara), lingual (akibat kelainan 
atau kerusakan pada lidah), dan resonantal (akibat kelainan atau 
kerusakan pada rongga mulut dan kerongkongan). 

Pada gangguan berbicara pulmonal, kekuatan nafas kurang 
sehingga nada monoton dan volume suara kecil dan terputus-
putus. Pada gangguan berbicara laringal, suara pembicara serak atau 
hilang. Pada gangguan berbicara lingual, pengucapan fonem atau 
artikulasinya tidak sempurna. Pada gangguan berbicara resonantal, 
suara yang dihasilkan sengau (Chaer, 2003).

2. Gangguan Akibat Kerusakan Sistem Kerja Otak
Gangguan produksi ujaran yang disebabkan kerusakan sistem kerja 

otak dapat dikelompokkan berdasarkan belahan otak, sebagaimana tampak 
pada uraian berikut.
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1) Belahan Kanan Otak

Gangguan produksi ujaran pada belahan kanan otak terdiri 
atas tiga jenis, yakni kesulitan berkomunikasi nonverbal,  bercakap-
cakap, atau memanfaatkan konteks pembicaraan. Kesulitan 
berkomunikasi nonverbal berwujud kesulitan mengekspresikan 
wajah, gerak tangan, dan unsur kinesik yang lain. Kesulitan 
bercakap-cakap berwujud kesulitan (a) mengambil prakarsa 
berbicara, (b) melakukan gilir wicara, dan (c) menggunakan kata. 
Kesulitan memanfaatkan konteks pembicaraan berwujud kesulitan 
mempertahankan  konteks pembicaraan.

2)  Belahan Kiri Otak 

Gangguan produksi ujaran pada belahan kiri otak dapat 
dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni afasia, disartria, dan 
agnosia. Afasia merupakan nama suatu kondisi pada orang yang 
kesulitan berkomunikasi verbal karena terganggunya kemampuan 
linguistik pada hemesfer kiri. Afasia terjadi jika daerah bahasa 
dan syaraf  yang mengurusi bahasa (daerah Broca, Wernicke, 
temporal, penglihatan, oksipital, giras angularis, parietal, sensoris, 
motoris, dan frontal) pada hemisfer kiri mengalami kerusakan. 
Kerusakan tersebut bisa tersebar dan lokal. Kerusakan tersebar 
pada umumnya ditimbulkan oleh penyakit yang merusak syaraf  di 
seluruh bagian otak, misalnya keracunan gas karbon monoksida 
(CO) dan alzheimer (ketuaan fungsi-fungsi otak secara mencolok 
sebelum umur empat puluh tahun). Berbeda dengan kerusakan 
tersebar, kerusakan lokal ditimbulkan oleh CVA (cerebral vascular 
accident [kerusakan saluran darah di otak]). CVA disebabkan oleh 
(a) trombosis (hambatan pada saluran darah karena  gumpalan), (b) 
emboli (gumpalan yang lewat saluran arterial terhambat di lumen), 
dan (c) hemorrhage (pecahnya suatu saluran yang menyebabkan 
darah tumpah ke serabut otak). Tumor juga dapat menyebabkan 
kerusakan lokal yang mengakibatkan afasia. Demikian juga absces 
dan trauma. Absces menyebabkan pembengkakan pada bagian 
otak tertentu dan menimbulkan tekanan tambahan pada rongga 
otak. Trauma merupakan kerusakan jaringan otak karena fraktur 
tengkorak. 
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Afasia dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu  afasia 
broca (afasia ekspresif/afasia motoris), afasia wernicke (afasia 
reseptif/afasia sensoris), afasia anomik, afasia global, dan afasia 
konduksi. Kerusakan yang menyebabkan afasia broca terletak di 
lapisan permukaan daerah Broca (lesi kortikal), di lapisan di bawah 
permukaan daerah Broca (lesi subkortikal), dan daerah antara Broca 
dan Wernicke (lesi transkortikal). Karena itu dikenal tiga macam 
afasia, yaitu afasia motoris kortikal, afasia motoris subkortikal, dan 
afasia motoris transkortikal. 

Afasia motoris kortikal adalah ketidakmampuan mengutarakan 
isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita mengerti 
bahasa lisan dan tulis serta dapat berekspresi visual, tetapi tidak 
dapat berekspresi verbal. Afasia motoris subkortikal adalah  
ketidakmampuan mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan 
perkataan, namun dapat mengeluarkan perkataan dengan membeo. 
Afasia motoris transkortikal merupakan ketidakmampuan 
mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan yang 
tepat dan singkat, penderita menggunakan perkataan subtitusi 
atau penggantinya. Daerah broca berdekatan dengan jalur korteks 
motor sehingga alat-alat ujar, termasuk bentuk mulut, menjadi 
terganggu—kadang-kadang mulut bisa mencong. 

Berbeda dengan penderita afasia broca, penderita afasia 
wernicke mengalami gangguan pengertian auditoris dan visual. Dia 
tidak mengerti apa yang didengar dan yang dilihatnya. Karena itu, 
ia kehilangan pengertian bahasa lisan dan tulis. Curah verbalnya 
masih dimiliki sekalipun tidak dimengerti oleh dirinya sendiri dan 
orang lain. Curah verbal tersebut merupakan “bahasa baru” yang 
tidak dimengerti oleh siapa pun. Itulah yang disebut neologisme. 
Jenis kedua afasia wernicke adalah disfluent (ketidaklancaran 
mencurahkan kata-kata dalam komunikasi verbal). 

Afasia anomik merupakan gangguan produksi ujaran yang 
disebabkan oleh kerusakan otak pada bagian depan lobe parietal 
atau pada batas antara lobe parietal dan lobe temporal. Penderita 
afasia anomik tidak mampu mengaitkan konsep dan bunyi atau 
kata yang mewakilinya. Sebagai contoh, kalau penderita diminta 
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untuk mengambil buku, dia bisa melakukannya. Akan tetapi, kalau 
kepadanya ditunjukkan buku, dia tidak dapat mengatakan nama 
benda itu.

Afasia global merupakan gangguan produksi ujaran yang 
disebabkan oleh  kerusakan pada beberapa daerah di otak yang 
menyebar dari daerah broca, melewati korteks motor, menuju 
lobe parietal, dan sampai pada daerah  wernicke. Keruskan yang 
kompleks tersebut mengakibatkan gangguan fisikal dan verbal yang 
kompleks pula. Dari segi fisik, penderita bisa lumpuh di sebelah 
kanan, mulut bisa mencong, dan lidah bisa tidak fleksibel. Dari 
segi verbal, dia bisa kesukaran memahami ujaran orang, ujaran dia 
tidak mudah dimengerti orang, dan kata-katanya tidak diucapkan 
dengan jelas.

Afasia konduksi merupakan gangguan produksi ujaran 
yang disebabkan rusaknya fiber-fiber pada fasikulus arkuat yang 
menghubungkan lobe frontal dan lobe temporal. Karena hubungan 
daerah broca di lobe frontal yang menangani produksi dan daerah 
wernicke di lobe temporal yang menangani komprehensi terputus, 
penderita afasia konduksi tidak dapat mengulang kata yang baru 
saja diberikan kepadanya, tetapi dia dapat memahami apa yang 
dikatakan orang. Sebagai contoh, dia dapat memindahkan kursi jika 
disuruh melakukan itu. Dia juga dapat berkata Itu kendaraan saya, 
tetapi dia tidak dapat menjawab secara lisan pertanyaan Kendaraan 
milik siapa itu? Bisa terjadi, yang ditanyakan kepadanya X, tetapi 
yang dijawabnya Y atau Z.

Afasia yang diuraikan di depan berbeda dengan disartria. 
Disartria merupakan gangguan produksi ujaran yang berupa lafal 
yang tidak jelas, tetapi ujarannya utuh. Gangguan tersebut terjadi 
karena bagian otak yang rusak hanya korteks motor sehingga 
mungkin hanya lidah, bibir, atau rahang yang berubah.

Gangguan produksi ujaran yang terakhir adalah agnosia. 
Agnosia atau demensia merupakan gangguan pada pembuatan ide. 
Penderita tidak dapat memformulasikan ide yang akan dikatakan 
dengan baik sehingga isi ujarannya meloncat ke sana kemari 
(Saryono, 2000; Dardjowidjojo, 2005).
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F. Rangkuman
Dari paparan materi di atas dapat dirangkum bahawa 

psikolinguis berpandangan bahwa produksi dan persepsi ujaran 
merupakan hal yang kompleks. Ada empat kemungkinan hubungan 
keduanya: (1) keduanya berbeda, (2) persepsi ujaran tidak lain 
adalah produksi ujaran dan sebaliknya, (3) keduanya sama, dan 
(4) keduanya sama dan berbeda dalam hal tertentu. Kemungkinan 
keempat paling realistis karena proses produksi ujaran bermula dari 
makna yang diverbalkan dalam bentuk bunyi bahasa. Fenomena 
itu sejajar dengan proses persepsi ujaran yang bermula dari bunyi 
bahasa yang ditransfer menjadi makna. 

 Kegiatan produksi dan persepsi ujaran tidak dapat dipisahkan 
dari tindak bahasa. Menurut de Saussure, tindak  bahasa merupakan 
rantai hubungan antara dua orang atau lebih. Dalam tindak bahasa, 
perilaku ujaran terdiri atas bagian fisik (mulut dan telinga) dan 
bagian nonfisik (jiwa/akal) yang terdapat dalam otak yang disebut 
pusat penghubung. Di dalam otak pembicara terdapat fakta mental 
atau konsep yang dihubungkan dengan bunyi  kebahasaaan. Baik 
konsep maupun bayangan bunyi berada di dalam otak (pada pusat 
penghubung). Jika pembicara mengemukakan konsep kepada 
pendengar, konsep tersebut membukakan pintu kepada pewujudnya 
yang serupa, yaitu bayangan bunyi yang masih ada dalam otak dan 
merupakan fenomena psikologis. Otak  mengirimkan dorongan 
hati yang sama dengan bayangan bunyi tersebut kepada alat-alat 
yang mengeluarkan bunyi. Hal itu merupakan proses fisiologis. 
Selanjutnya, gelombang bunyi bergerak dari mulut pembicara 
ke telinga pendengar. Ini pun merupakan proses fisiologis. Dari 
telinga gelombang bunyi bergerak ke otak pendengar dalam 
bentuk dorongan hati sehingga terjadi proses psikologis yang 
menghubungkan bayangan bunyi dengan konsep.

Bloomfield menggambarkan proses produksi dan persepsi 
ujaran dengan cerita berikut. Jack dan Jill berjalan-jalan. Jill melihat 
apel yang sedang masak di pohon. Jill berkata kepada Jack bahwa 
dia lapar dan ingin memetik apel itu. Jack memanjat pohon apel, 
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memetik buah apel, dan memberikannya kepada Jill. Jill bertindak 
sebagai pembicara, sedangkan Jack sebagai pendengar.

Austin menjelaskan kegiatan produksi dan persepsi ujaran 
melalui teori tindak ujar yang terdiri atas tindak lokusi, ilokusi, dan 
perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak  mengekspresikan ujaran. 
Tindak ilokusi adalah tindak menyampaikan maksud. Tindak 
perlokusi adalah tindak pendengar sebagai dampak tindak lokusi 
dan ilokusi pembicara. Dua tindak yang pertama—produksi 
ujaran—dilakukan pembicara, sedangkan tindak ketiga—produk 
persepsi terhadap ujaran—dilakukan pendengar.

 Persepsi terhadap ujaran merupakan proses psikologis 
pendengar pada saat memahami maksud pembicara. Dengan 
kata lain, persepsi terhadap ujaran merupakan proses psikologis 
pendengar ketika mengolah suara pembicara dan memahami 
maksudnya. Dapat pula dinyatakan bahwa persepsi terhadap 
ujaran merupakan proses mengorganisasi apa yang didengarkan 
dan menetapkan unit-unit verbal yang berkorespondensi sehingga 
makna yang didengarkan dapat dipahami. Hal itu berarti bahwa 
persepsi terhadap ujaran sama dengan  membangun makna dari 
suara.

Dalam pandangan konvensional ada dikotomi bahwa dalam 
kegiatan komunikasi pembicara—yang memproduksi ujaran 
bertindak aktif, sedangkan pendengar yang mempersepsi ujaran 
bertindak pasif. Pandangan itu bertolak dari fakta fisiologis bahwa 
pembicara terlihat melakukan sesuatu karena dari organ bicaranya 
keluar ujaran, sedangkan pendengar terlihat pasif  karena tampaknya 
tidak melakukan apa pun.

Kini pandangan tersebut tidak berlaku karena dalam produksi 
dan persepsi ujaran fakta psikologis tidak bisa diabaikan. Pandangan 
yang hanya berdasar fakta fisiologis tidak bisa menjelaskan proses 
mental yang terjadi pada pembicara dan pendengar.

Pandangan modern yang menyertakan fakta psikologis dan 
fisiologis menempatkan kegiatan mempersepsi ujaran sebagai 
kegiatan aktif  karena di dalamnya terdapat proses mental yang 
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rumit. Pendengar tidak hanya mendaftar bunyi-bunyi secara pasif, 
tetapi secara aktif  memprosesnya dalam pikirannya dan melihat 
berbagai kemungkinan pesan bunyi itu dengan menggunakan latar 
belakang pengetahuannya. 

Dalam mempersepsi ujaran terdapat dua proses: proses 
konstruksi dan proses pemanfaatan. Proses konstruksi merupakan 
proses menafsiri rangkaian ujaran pembicara, sedangkan proses 
pemanfaatan merupakan proses menggunakan tafsiran ujaran untuk 
tujuan tertentu. Dengan kata lain, proses konstruksi merupakan 
proses membangun makna, sedangkan proses pemanfaatan 
merupakan proses memanfaatkan makna.

Proses mempersepsi ujaran dapat menggunakan mekanisme 
bottom-up dan top-down. Dalam mekanisme bottom-up, 
pendengar menggunakan data yang masuk sebagai sumber 
informasi. Mekanisme tersebut diawali dari penganalisisan 
pesan yang diterima berdasarkan organisasi bunyi, kata, kalimat 
sampai dengan penerimaan makna. Dalam mekanisme top-
down, pendengar menggunakan pengetahuan latar sebagai sarana 
memahami maksud pembicara. 

Hasil konstruksi dimanfaatkan untuk berkomunikasi, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Proses pemanfaatan 
tersebut dapat berlangsung cepat atau lambat dengan proses yang 
kurang lebih sama, yakni pendengar mencari informasi dalam 
memorinya, memprosesnya, kemudian menyampaikannya dalam 
bentuk tindak ujar.

Dalam mempersepsi ujaran, pendengar mempunyai empat 
asumsi yang berfungsi sebagai pengatur strategi persepsi. Pertama, 
tiap kalimat terdiri atas satu atau dua penggalan bunyi yang secara 
normal berupa frase nominal yang diikuti frase verbal dan secara 
manasuka diikuti frase nominal. Kedua, dalam urutan frase 
nominal—frase verbal—frase nominal, nomina pertama biasanya 
pelaku dan yang kedua objek. Kalimat itu mempunyai urutan 
pelaku—tindakan—objek. Ketiga, bila kalimat kompleks terdiri 
atas klausa utama dan klausa bawahan, klausa utama biasanya 
muncul lebih dulu. Keempat, tiap kalimat memiliki makna.
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G.  Tugas
Jawablah pertanyan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban 

yang benar dan berdasarkan uraian materi di atas!

1. Dalam pandangan Aitchison (1984), ada empat kemungkinan 
hubungan antara produksi dan persepsi ujaran. Jelaskan 
keempat kemungkinan tersebut dari segi kerealistisannya!

2. Jelaskan hakikat persepsi terhadap ujaran!

3. Secara garis besar dalam mempersepsi ujaran terdapat dua 
proses, yaitu proses konstruksi dan proses pemanfaatan. 
Jelaskan kedua proses tersebut!

4. Proses mempersepsi ujaran dapat menggunakan mekanisme 
bottom-up dan top-down. Jelaskan kedua mekanisme 
tersebut!

5.  Dalam mempersepsi ujaran, pendengar mempunyai 
empat anggapan dasar atau asumsi. Sebutkan dan jelaskan 
fungsinya!
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BAB VII

PEMBELAJARAN BAHASA

A. Pendahuluan 
Terjadinya perubahan-perubahan paradigma pendidikan yang 

menempatkan manusia sebagai sumber daya yang utuh memberikan 
arah kebijakan mendasar dalam meletakkan kerangka bagi 
pembangunan pendidikan masa mendatang. Perubahan-perubahan 
pandangan ini berimplikasi terhadap terjadinya perubahan cara 
pandang bahkan perubahan konsep dalam memaknai eksistensi, 
prinsip-prinsip dan pendekatan-pendekatan pembelajaran.

Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach 
yang memiliki beberapa arti di anataranya diartikan dengan 
’pendekatan’. Di dalam dunia pengajaran, kata approach lebih tepat 
diartikan a way of  beginning something ‘cara memulai sesuai. Karena 
itu, istilah pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. 
Dalam pengertian yang lebih luas, pendekatan mengacu kepada 
seperangkat asumsi mengenai cara belajar-mengajar. Pendekatan 
merupakan titik tolak dalam memandang sesuatu, suatu filsafat 
atau keyakinan yang tidak selalu mudah membuktikannya. Jadi, 
pendekatan bersifat aksiomatis. Aksiomatis artinya bahwa kebenaran 
kebenaran teori-teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. 
Pendekatan pembelajaran (teaching approach) adalah suatu rancangan 
atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran 
suatu bidang studi/mata pelajaran yang memberi arah dan corak 
kepada metode pengajarannya dan didasarkan pada asumsi yang 
berkaitan.

Secara praktis, proses pembelajaran yang diharapkan 
dengan perubahan paradigam tadi adalah suatu proses yang dapat 
mengembangkan potensi-potensi siswa secara menyeluruh dan 
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terpadu. Pengembangan dimensi-dimensi individu secara parsial 
tidak akan mampu mendukung optimalisasi pengembangan 
potensi peserta didik sebagaimana diharapkan. Karena itu dalam 
proses pembelajaran, guru tidak hanya dituntut menyampaikan 
materi pelajaran akan tetapi harus mampu mengaktualisasi 
peran strategisnya dalam upaya membentuk watak siswa melalui 
pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang berlaku.

Istilah pendekatan dalam pembelajaran bahasa mengacu pada 
teori- teori tentang hakekat bahasa dan pembelajaran bahasa yang 
berfungsi sebagai sumber landasan/prinsip pengajaran bahasa. 
Teori tentang hakikat bahasa mengemukakan asumsi-asumsi dan 
penemuan tentang hakikat bahasa, karakteristik bahasa, unsur-unsur 
bahasa, serta fungsi dan pemakaiannya sebagai media komunikasi 
dalam suatu masyarakat bahasa. Teori belajar bahasa mengemukakan 
proses psikologis dalam belajar bahasa sebagaimana dikemukakan 
dalam psikolinguistil. Pendekatan pembelajaran lebih bersifat 
aksiomatis dalam definisi bahwa kebenaran teori-teori linguistik 
dan teori belajar bahasa yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. 
Dari pendekatan ini diturunkan metode pembelajaran bahasa. 
Misalnya dari pendekatan berdasarkan teori ilmu bahasa struktural 
yang mengemukakan karya linguistik menurut pandangan kaum 
strukturalis dan pendekatan teori belajar bahasa menganut aliran 
behavioerisme diturunkan metode pembelajaran bahasa yang 
disebut Metode Tata Bahasa (Grammar Method).

Merujuk pada penjelasan Edward M. Anthony Allen 
and Robert, 1972) menjelaskan bahwa istilah metode dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia berarti perencanaan secara 
menyeluruh untuk menyajikan materi pelajaran bahasa secara 
teratur. Istilah ini lebih bersifat prosedural dalam arti penerapan 
suatu metode dalam pembelajaran bahasa dikerjakan dengan 
melalui langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap, dimulai 
dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, 
proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. Sedangkan 
menurut Salamun (2002), metode pembelajaran adalah cara-cara 
yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di 
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bawah kondisi yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode 
pembelajaran adalah sebuah cara untuk perencanaan secara utuh 
dalam menyajikan materi pelajaran secara teratur dengan cara yang 
berbeda-beda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di 
bawah kondisi yang berbeda.

B. Fungsi Metode Pembelajaran Bahasa
Pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

adalah model pembelajaran kegiatan berbahasa berdasarkan fungsi 
utama bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Para siswa dituntut 
untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, 
berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut 
harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran 
dengan fokus satu keterampilan. Misalnya, para siswa sedang belajar 
keterampilan berbicara maka ketiga keterampilan yang lainnya 
harus dilatihkan juga, tetapi kegiatan tersebut tetap difokuskan 
untuk mencapai peningkatan kualitas berbicara.

Sebagaimana fungsi pembelajaran yakni berupaya mengubah 
masukan berupa siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang  
terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, 
menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Pembelajaran yang 
efektif  ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa.

Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan 
sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode 
pembelajaran. Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga bagian, yaitu kefektifan, (2) efisiensi, dan (3) daya tarik. 
Hasil pembelajaran dapat berupa hasil nyata (actual outcomes), yaitu 
hasil nyata yang dicapai dari penggunaan suatu metode di bawah 
kondisi tertentu, dan hasil yang diinginkan (desired outcomes), yaitu 
tujuan yang ingin dicapai yang sering memengaruhi keputusan 
perancang pembelajaran dalam melakukan pilihan metode sebaiknya 
digunakan klasifikasi variabel- variabel pembelajaran.

Secara spesifik fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran 
adalah sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-
Iangkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan 
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bahwa pendekatan melahirkan metode. Artinya, metode suatu 
bidang studi, ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Di 
samping itu, tidak jarang nama metode pembelajaran diambil dari 
nama pendekatannya. Sebagai contoh dalam pengajaran bahasa. 
Pendekatan langsung melahirkan metode langsung. Pendekatan 
komunikatif  melahirkar metode komuniatif. Bila prinsip lahir dari 
teori- teori bidang-bidang yang relevan, pendekatan lahir dari asumsi 
terhadap bidang-bidang yang relevan pula. Misalnya, pendekatan 
pengajaran bahasa lahir dari asumsi-asumsi yang muncul terhadap 
bahasa sebagai bahan ajar, asumsi terhadap apa yang dimaksud 
dengan belajar, dan asumsi terhadap apa yang dimaksud dengan 
mengajar. Berdasarkan asumsi-asumsi itulah kemudian muncul 
pendekatan pengajaran yang dianggap cocok bagi asumsi-asumsi 
tersebut. Asumsi terhadap bahasa sebagai alat komunikasi dan 
bahwa belajar bahasa yang utama adalah melalui komunikasi, 
lahirlah pendekatan komunikatif.

C. Ruang Lingkup Pembelajaran
Bila kita membicarakan pembelajaran, ada beberapa hal yang 

juga harus diketahui yakni: strategi, metode, teknik, dan  model 
pembelajaran. Pengertian untuk istilah-istilah itu sering dikacaukan. 
Apalagi terhadap tiga istilah, yaitu pendekatan, metode, dan teknik 
biasanya terkacaukan. Istilah pendekatan sering dikacaukan dengan 
metode, misalnya kita sering mendengar orang mengemukakan 
istilah pendekatan komunikatif  disamping istilah metode 
komunikatif. Sering pula pengertian metode dikacaukan dengan 
teknik, misalnya kita sering mendengar orang menyebutkan istilah 
metode diskusi disamping istilah teknik diskuasi.

Strategi Pembelajaran

Dick dan Carey yang dikutip oleh mengatakan bahwa suatu 
strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum 
dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang 
akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan 
hasil belajar tertentu pada siswa. Dick dan Carey menjelaskan 
lima komponen umum strategi pembelajaran, yaitu: a) kegiatan 
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prapembelajaran, b) penyajian informasi, c) partisipasi siswa, d) tes, 
dan e) tindak lanjut.
Metode pembelajaran

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani methodos ’jalan’, 
’cara’. Karena itu, metode diartikan cara melakukan sesuatu. 
Dalam dunia pembelajaran, metode diartikan ’cara untuk mencapai 
tujuan’. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-
cara menyeluruh (dari awal sampai akhir) dengan urutan yang 
sistematis berdasarkan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan-
tujuan pembelajaran. Jadi, metode merupakan cara melaksanakan 
pekerjaan, sedangkan pendekatan bersifat filosofis, atau bersifat 
aksioma. Dengan demikian, metode bersifat prosedural. Artinya, 
menggambarkan prosedur bagaimana mencapai tujuan-tujuan 
pengajaran. Karena itu, tepat bila dikatakan bahwa setiap metode 
pembelajaran mencakup kegiatan-kegiatan sebagai bagian atau 
komponen metode itu.

1. Teknik Pembelajaran
Teknik artinya cara, yaitu cara mengerjakan atau melaksanakan 

sesuatu. Jadi, teknik pengajaran atau mengajar adalah daya upaya, 
usaha-usaha, cara-cara yang digunakan guru untuk melaksanakan 
pengajaran atau mengajar di kelas pada waktu tatap muka dalam 
rangka menyajikan dan memantapkan bahan pelajaran agar tercapai 
tujuan pembelajaran.

2. Model Pembelajaran Bahasa
Istilah model pembelajaran sering dimaknai sama dengan 

pendekatan pembelajaran. Bahkan kadang suatu model 
pembelajaran diberi nama sama dengan nama pendekatan 
pembelajaran. Sebenarnya model pembelajaran memunyai makna 
yang lebih luas daripada makna pendekatan, strategi, metode, dan 
teknik. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 
pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 
pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran 
adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk 
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mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas 
dan untuk menentukan material/perangkat pembelajaran termasuk 
di dalamnya buku-buku, media (film-film), tipe-tipe, program-
program media komputer, dan kurikulum (sebagai kursus untuk 
belajar).

D. Rangkuman
Dari uraian di atas dapat dirangkum bahasa hakikat dari 

metode pembelajaran bahasa merupakan inti dari pembelajaran yang 
lainnya, karena menyangkut sarana dalam memahami pengetahuan 
formal lainnya.

Pembelajaran bahasa memiliki fungsi sebagai proses dalam 
belajar khususnya kebahasaan. Proses belajar yang ditampilkan 
harus efektif  yakni memiliki dampak yang positif  terhadap 
terjadinya perubahan kea rah yang lebih baik. Kajian pembelajaran 
selain menyangkut hakikat dan pendekatan, juga harus ditelusuri 
arti penting dari metode, stategi., tekni serta model pembelajaran.

E. Latihan
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban 

yang bernar berdasarkan uraian materi di atas!

Jelaskan Hakikat pembelajaran bahasa!1. 
Jelaskan fungsi metode pembelajaran bahasa!2. 
Jelaskan ruang lingkup pembelajaran bahasa!3. 

F. Daftar Pustaka
Aunurrahman. 2000. Belajar dan Pembelajaran  Bandung. Penerbit 

Alfabeta, 

Machfudz, Imam, Metode Pengajaran Bahasa Indonesia Komunikatif. 
Jurnal Bahasa dan Sastra UM, 2000.

Salamun, M. 2002. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok 
Pesantren. Tesis. 

Badudu, J.S. 1996. Pintar Berbahasa Indonesia 1:  Petunjuk Guru Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama.  Jakarta: Balai Pustaka, 



Psikolinguistik  dalam Pembelajaran  Bahasa Arab |   141

BAB VIII

METODE PEMBELAJARAN BAHASA KEDUA

A. Pendahuluan
Setiap guru, dosen ataupun tenaga pengajar di dalam kelas 

tentu terlibat dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam 
keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh kebaikan dan 
kemantapan proses pembelajaran, pembelajaran yang optimal 
adalah pembelajaran yang menggunakan metode atau metodologi 
pembelajaran  yang tepat di dalam kelas. Oleh seabab itu penggunaan 
metode menjadi dasar dalam keberhasilan pada pembelajaran 
bahasa.

Secara etimologis kata metodologi berakar dari bahasa 
Yunani yang merupakan integrasi antara kata metodos yang berarti 
jalan, cara, sistem, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. 
Adapun secara terminologis metodologi berarti ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk 
mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif  dan efisian. Dalam 
perspektif  Edward Antony (1963), metodologi pembelajaran terdiri 
dari komponen prosedural yang meliputi pendekatan, metode, dan 
tekhik pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran bahasa Arab 

B. Pendekatan Pembelajaran Bahasa
Pendekatan adalah asumsi teoritis yang berkaitan dengan 

hakikat bahasa, belajar bahasa, dan pengajaran bahasa. Sementara 
itu, Acep Hermawan berpendapat bahwa pendekatan merupakan 
tingkat pendirian filosofis mengenai bahasa, belajar, dan mengajar 
bahasa. Sedangkan al-Naqah berpendapat bahwa pendekatan 
pada hakikatnya merupakan sekumpulan asumsi tentang proses 
belajar mengajar yang bersifat aksiomatis. Berdasarkan beberapa 
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pengertian di atas dapat diambil sintesa bahwa pendekatan 
merupakan seperangkat asumsi teoritis bersifat aksiomatis yang 
berangkat dari pemikiran filosofis seseorang berkaitan dengan 
hakikat bahasa, belajar bahasa, dan mengajar bahasa.

Richard dan Rodger berpendapat bahwa secara garis besar 
terdapat tiga madzhab berkaitan dengan pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa ini, yaitu madzhab strukturalis, fungsionalis, 
dan interaksionalis. Madzhab strukturalis beranggapan bahwa 
bahasa terdiri dari beberapa unsur yang terintegrasi secara 
gramatikal. Sementara madzhab fungsionalis berpendapat bahwa 
hakikat bahasa merupakan media untuk berekspresi dalam 
tindak tutur yang pragmatis. Sedangkan madzhab interaksionalis 
beranggapan bahwa hakikat bahasa merupakan media untuk 
menciptkan hubungan sosial antar individu

C. Metode Pembelajaran Bahasa
Pranowo berpendapat bahwa metode adalah rancang bangun 

pembelajaran yang satu sama lain tidak saling bertentangan untuk 
mencapai suatu tujuan. Lebih lanjut, Hermawan mengungkapkan 
bahwa metode pada dasarnya adalah tingkat perencanaan 
program yang bersifat menyeluruh yang berhubungan erat dengan 
langkah-langkah penyampaian materi secara prosedural, tidak 
saling bertentangan, dan tidak bertentangan dengan pendekatan. 
Berangkat dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
metode merupakan desaign operasional pembelajaran secara 
menyeluruh yang masih berapa pada level perencaan yang dibuat 
berdasarkan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dengan 
tahap operasional penyampaian materi pembelajaran.

Dalam setiap pembelajaran bahasa, sudah barang tentu 
seorang guru bisa memilih dari beraneka metode yang ada. Namun, 
guru yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesional pasti 
mampu memilih metode yang kompatible untuk diaplikasikan 
dalam sebuah pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat 
berjalan efektif  dan efesien.
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D. Strategi Pembelajaran Bahasa
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos yang 

berarti seni memimpin. Dalam perkembangannya kemudian, kata 
strategi digunakan dalam banyak konteks, karena itu definisinya pun 
beragam, namun ada kesamaan umum pada bagaimana memilih dan 
menentukan tujuan media ilmiah untuk merealisasikan rencana aksi, 
menata aspek-aspek yang terkait dengan strategi dimaksud. Secara 
umum, strategi didefinisikan sebagai seni menggunakan berbagai 
media yang tersedia guna merealisasikan tujuan, sedangkan dalam 
konteks pembelajaran bahasa strategi dimaknai sebagai semua 
proses yang telah direncanakan oleh guru yang dapat membantu 
merealisasikan tujuan pembelajaran sesuai sumber daya yang 
ada. Strategi direncanakan berdasarkan langkah-langkah aplikatif, 
sehingga setiap langkah memiliki alternatif  yang bersifat elastis 
dan tidak kaku saat diaplikasikan. Setiap langkah juga terdiri dari 
bagian-bagian yang lebih spesifik dan tertata agar sampai ke tujuan 
yang telah direncanakan.

E. Teknik Pembelajaran Bahasa
Teknik pembelajaran merupakan praktik seni yang sangat 

tergantung kepada pendidik dan kompetensinya dalam mengelola 
kelas. Tekhnik pembelajaran tentu berbeda pada setiap kondisi 
pembelajaran yang ada, bahkan dikatakan dalam kondisi yang sama 
pun akan terjadi perbedaan. Dengan demikian tekhnik pembelajaran 
adalah aktivitas spesifik yang diimplementasikan dalam ruang 
belajar yang relevan dengan metode dan pendekatan yang telah 
ditentukan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diasumsikan 
bahwasannya tekhnik

pembelajaran merupakan pertunjukan seni oleh seorang guru 
dengan menjadikan proses pembelajaran di kelas sebagai panggung 
dengan mengacu kepada pendekatan dan metode yang telah 
mendahului dalam tahap perencanaan agar proses pembelajaran 
dapat berjalan kondusif, efektif, dan efesien

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diasumsikan 
bahwasannya ketiga komponen dalam metodologi pembelajaran 
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bahasa Arab terintegrasi secara hirarkis. Konkritnya, sebuah 
pendekatan akan memaksa seorang guru untuk memformulasikan 
metode, dan metode pada gilirannya juga akan memaksa seorang 
guru untuk mengaplikasikan teknik pembelajaran dalam proses 
pembelajaran di kelas. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa 
pendekatan itu bersifat abstrak dan aksiomatis, sementara metode 
bersifat konkrit dan prosedural dalam level perencanaan, sedangkan 
tekhnik bersifat operasional pada level realitas pembelajaran di 
kelas.

Dalam konteks postmetode, metodologi pembelajaran sedikit 
berbeda dengan era metode. Dalam konteks ini metodologi tidak 
hanya berhenti pada cara pandang terhadap hakikat bahasa, mengajar 
bahasa, dan belajar bahasa. Namun sudut pandang yang mendasari 
rumusan metodologi tersebut lebih luas. Mencakup berbagi bidang 
keilmuan. Seperti perspektif  psikolinguistik, sosiolinguistik, ataupun 
antropolinguistik. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa 
metodologi pembelajaran bahasa Arab sudah lebih demokratis dan 
tidak terlalu mementingkan konsep hirarki pendekatan, metode, dan 
tekhnik ala Edward Antony. Sebagai konsekuensi dari konsep ini, 
seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang adaptable 
dalam proses pembelajaran. Kompetensi tersebut pada gilirannya 
akan berdaya guna untuk membaca fenomena di lapangan berkaitan 
dengan proses pembelajaran bahasa Arab

Berdasarkan beberapa kriteria di atas dapat dikatakan 
bahwa metodologi pembelajaran bahasa Arab di era postmetode 
merupakan sebuah pengetahuan tentang bagaimana seorang guru 
membelajarkan bahasa Arab dengan berdasar pada pembacaan 
akademik yang multi-perspektif. Berangkat dari terminologi ini, 
seorang guru tidak dituntut untuk terpaku pada satu pendekatan, 
metode, ataupun suatu tekhnik dalam membelajarkan bahasa Arab. 
Dimana konsep hirarki tersebut berpotensi besar membatasi ruang 
gerak guru dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Arab 
pada kondisi yang senyatanya terjadi dalam proses pembelajaran 
di kelas
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F. Rangkuman
Dari uraian diatas dapat dirangkum bahwa Secara etimologis 

kata metodologi berakar dari bahasa Yunani yang merupakan 
integrasi antara kata metodos yang berarti jalan, cara, sistem, dan logos 
yang berarti ilmu atau pengetahuan. Adapun secara terminologis 
metodologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan 
dengan hasil yang efektif  dan efisian. Dalam perspektif  Edward 
Antony (1963), metodologi pembelajaran terdiri dari komponen 
prosedural yang meliputi pendekatan, metode, dan tekhik 
pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran bahasa Arab.

Pendekatan adalah asumsi teoritis yang berkaitan dengan 
hakikat bahasa, belajar bahasa, dan pengajaran bahasa. Sementara 
itu, Acep Hermawan berpendapat bahwa pendekatan merupakan 
tingkat pendirian filosofis mengenai bahasa, belajar, dan mengajar 
bahasa. Sedangkan al-Naqah berpendapat bahwa pendekatan pada 
hakikatnya merupakan sekumpulan asumsi tentang proses belajar 
mengajar yang bersifat aksiomatis

Teknik pembelajaran merupakan praktik seni yang sangat 
tergantung kepada pendidik dan kompetensinya dalam mengelola 
kelas. Tekhnik pembelajaran tentu berbeda pada setiap kondisi 
pembelajaran yang ada, bahkan dikatakan dalam kondisi yang sama 
pun akan terjadi perbedaan. Dengan demikian tekhnik pembelajaran 
adalah aktivitas spesifik yang diimplementasikan dalam ruang 
belajar yang relevan dengan metode dan pendekatan yang telah 
ditentukan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diasumsikan 
bahwasannya tekhnik

G. Tugas
Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar 

berdasarkan uraian materi di atas!

Jelaskan pemahaman Anda tentang metode pembelajaran 1. 
bahasa!

Jelaskan pengertian teknik dalam pembelajaran bahasa!2. 
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Jelaskan pengertian pendekatan dalam pembelajaran bahasa!3. 

Jelaskan perbedaan, metode, teknik dan pendekatan dalam 4. 
pembelajaraan bahasa!
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BAB IX

PSIKOLINgUISTIK DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB

A. Pendahuluan 
Persoalan bahasa Arab dalam konteks psikolinguistik sangat 

menarik dan memiliki hubungan yang erat dalam kaittannya 
pembelajaran bahasa. Karena kedua disiplin ilmu ini berkembang 
pada setiap masa. Psikolinguistik mengkaji dengan prilaku 
berbahasa, oleh Soenjono mengatakan bahwa psikolinguistik 
adalah studi bahasa dan minda, minda beroperasi saat penggunaan 
bahasa. Untuk mendapatkan pemahaman lenbih terperinci  berikut 
akan di paparkan tentang; Psikologi dan pembelajaran bahasa dan 
peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Oleh sebab itu, 
pada bagian bab ini akan diuraikan tentang prinsip psikolinguistik 
dalam pembelajaran bahasa Arab, peran psikolinguistik dalam 
pembelajaran bahasa Arab, dan psikolinguistik sebagai sebuah 
pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Bereapa topic ini 
akan dipaparkan pada bagian berikut ini.

B. Prinsip Psikolinguistik dan Pembelajaran Bahasa Arab
Psikolinguistik sangat erat kaitannya dengan pembelajaran 

bahasa, karena di samping ruang lingkup pembahasan psikolinguistik 
mencakup pembahasan fenomena pemerolehan dan pembelajaran 
bahasa, ia juga membahas bagaimana pembelajaran bahasa yang 
baik. Begitu juga pembelajaran bahasa Arab, yang meliputi prinsip 
prinsip ini merupakan titik temu antara linguistik dan pembelajaran 
bahasa. Di sini akan dipaparkan titik temu psikolinguistik dengan 
pembelajaran bahasa Arab berdasarkan prinsip pendidikan, 
psikolois, dan linguistik.
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1. Prinsip Pendidikan
Prinsip ini berkaitan dengan komponen kurikulum yaitu: 

tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran. Dalam 
menentukan tujuan pembelajarannya, seorang guru bahasa Arab 
harus mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya: motivasi,  
kemampuan, perbedaan individu, dll. Sedangkan metode 
pembelajaran bahasa, harus mengikuti pendekatan atau teori 
pembelajaran yaitu behaviorisme atau kognitivisme. Beberapa 
metode dengan pendekatan behaviorisme adalah metode langsung, 
audiolingual. Sedangkan metode dengan pendekatan kognitivisme 
di antaranya metode silent way, kaidah-tarjamah. Begitu juga dalam 
materi pembelajaran bahasa Arab, guru juga harus menyesuaikan 
materi dengan kecenderungan pelajar, signifikansi materi untuk 
pelajar.

2.  Prinsip Psikologis
Dari sudut prinsip psikologis, dapat dilihat hubungan antara 

psikolinguistik dengan pembelajaran bahasa dari kaitan metode 
pembelajaran bahasa dengan teori psikologi pembelajaran. Ada 
dua teori besar psikologi pembelajaran yaitu behaviorisme dan 
kognitivisme.

Teori behaviorisme memfokuskan pembelajaran dengan 
teknik pembiasaan, pengulangan, peniruan, penguatan, dan 
pengaruh, di mana teknik ini sesuai dengan metode langsung yang 
membiasakan pelajar dengan bahasa tujuan dengan meninggalkan 
bahasa asli pelajar, begitu juga audiolingual yang memfokuskan 
pembelajaran bahasa dengan meniru dan mengulang-ulang 
pelajaran bahasa.

Sementara itu, teori kognitivisme memfokuskan pembelajaran 
bahasa dengan teknik pemahaman dan pendalaman dari segi 
kemampuan bahasa daripada performansi bahasa tersebut 
sebagaimana yang didengungkan oleh behaviorisme.
Konsep ini sesuai dengan metode kaidah-tarjamah dan metode Silent Way.
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3.  Prinsip Linguistik
Dari sudut prinsip linguistik, kita dapat melihat hubungan 

antara psikolinguistik dengan pembelajaran bahasa dari kaitan 
metode pembelajaran bahasa dengan teori linguistik. Teori 
linguistic adalah teori yang mengkaji analisa bahasa, di mana ada 
dua aliran besar yaitu: strukturalisme dan transformatif-generatif. 
Strukturalisme menganggap asal bahasa adalah ucapan-ucapan 
yang dalam perjalanannya dirumuskan dengan tujuan memudahkan 
pembelajar bahasa. Sehingga pembelajaran bahasa mestinya 
diajarkan dengan teknik peniruan, pembiasaan, pengulangan, 
sebagimana pandangan behaviorisme.

Sementara transformatifgeneratif  menganggap kaidah 
merupakan jembatan yang menghubungkan antara penutur 
dengan pendengar, sehingga keduanya harus menguasainya agar 
komunikasi seimbang. Oleh karena itu, terori ini berpandangan 
bahwa pembelajaran bahasa hendaknya memfokuskan kepada 
penguasaan kaidah bahasa, agar mampu berkomunikasi nantinya.

C. Peran Psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa 
Arab
Keberhasilan sebuah pembelajaran bahasa Arab akan sangat 

bergantung pada komponen yang terlibat dalam pembelajaran. 
Komponen tersebut di antaranya adalah siswa sebagai subjek 
didik dan materi pembelajaran bahasa yang dipelajari oleh siswa. 
Karena itulah, dalam pembelajaran bahasa pemahaman tentang 
psikolinguistik dipandang penting. Melalui psikologi dipelajari 
mengenai siswa dan melalui linguistik dipelajari mengenai materi 
bahasa. Melalui interdisiplin ini dapat dipahami proses yang terjadi 
dalam diri siswa ketika memahami materi bahasa.

Pembelajaran merupakan suatu sistem, artinya, pembelajaran 
merupakan satu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen 
yang saling menunjang. Karena itu, keberhasilan pembelajaran 
akan ditentukan oleh komponen-komponen yang terlibat dalam 
pembelajaran tersebut. Komponen-komponen tersebut adalah 
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guru, siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan 
teknik pembelajaran, evaluasi, serta sarana yang dibutuhkan.

Demikian pula dalam pembelajaran Bahasa, agar pembelajaran 
bahasa berhasil, komponen-komponen tadi harus diperhatikan. 
Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa dalam pembelajaran, 
khususnya pembelajaran bahasa, bukan hanya faktor guru dan materi 
pembelajaran bahasa yang harus diperhatikan, siswa pun sebagai 
subjek didik harus diperhatikan demi keberhasilan pembelajaran.

Materi bahasa bisa dipahami melalui Linguistik sebagaimana 
dikemukakan oleh Yudibrata, Andoyo Sastromiharjo, dan Kholid 
A. Harras (1997/1998: 2) bahwa linguistik adalah ilmu yang 
mengkaji bahasa biasanya menghasilkan teori-teori bahasa; tidak 
demikian halnya dengan siswa sebagai pembelajar bahasa. Siswa 
sebagai organisme dengan segala prilakunya termasuk proses yang 
terjadi dalam diri siswa ketika belajar bahasa tidak bisa dipahami 
oleh linguistik, tetapi hanya bisa dipahami melalui ilmu lain yang 
berkaitan dengannya, yaitu Psikologi. Atas dasar hal tersebut 
muncullah disiplin ilmu yang baru yang disebut Psikolinguistik atau 
disebut juga dengan istilah Psikologi Bahasa.

Siswa adalah subjek dalam pembelajaran. Karena itu, dalam 
hal ini siswa dianggap sebagai organisme yang beraktivitas untuk 
mencapai ranah- ranah psikologi, baik kognitif, afektif, maupun 
psikomotor. Kemampuan menggunakan bahasa baik secara 
reseptif  (menyimak dan membaca) ataupun produktif  (berbicara 
dan menulis) melibatkan ketiga ranah tadi. Dalam sebuah penelitian 
yang dilakukan Garnham (Nababan, 1992: 60-61) terhadap aktivitas 
berbicara yang menyimpang (kurang benar) dengan pengklaifikasian 
kesalahan sebagai berikut.

Menurut Garnham penyebab kesalahan yang dilakukan oleh 
pembicara di antaranya adalah kesaratan beban (overloading), 
yaitu perasaan waswas (menghadapi ujian atau pertemuan dengan 
orang yang ditakuti) atau karena penutur kurang menguasai materi, 
terpengaruh oleh perasaan afektif, kesukaran melafal kata-kata, dan 
kurang menguasai topik. Dari penyebab kesalahan-kesalahan tadi, 
dapat kita klasifikasikan berdasarkan ranah Psikologi.
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Penyebab kesalahan berupa perasaan waswas berkaitan 
dengan ranah afektif. Penyebab kesalahan berupa kurang menguasai 
materi atau topik berkaitan dengan ranah kognitif, dan penyebab 
kesalahan berupa kesukaran melafalkan kata be rkaitan dengan 
ranah psikomotor.

Contoh-contoh kesalahan dan penyebab kesalahan yang telah 
dijelaskan tadi menunjukkan bahwa peran psikolinguistik dalam 
pembelajaran bahasa sangat penting. Tujuan umum pembelajaran 
bahasa, yaitu siswa mampu menggunakan bahasa yang baik dan 
benar, baik dalam berbahasa lisan ataupun berbahasa tulis. Agar 
siswa dapat berbahasa yang baik dan benar diperlukan pengetahuan 
akan kaidah-kaidah bahasa. Kaidah-kaidah bahasa dipelajari dalam 
linguistik. Untuk dapat menggunakan bahasa secara lancar dan 
komunikastif  siswa tidak hanya cukup memahami kaidah bahasa, 
tetapi diperlukan kesiapan kognitif  (penguasaan kaidah bahasa 
dan materi yang akan disampaikan), afektif  (tenang, yakin, percaya 
diri, mampu mengeliminasi rasa cemas, ragu- ragu, waswas, dan 
sebagainya), serta psikomotor (lafal yang fasih, keterampilan 
memilih kata, frasa, klausa, dan kalimat). Dengan demikian, jelaslah 
bahwa betapa penting peranan Psikolinguistik dalam pembelajaran 
bahasa. Tidak seperti pada era metode yang cenderung mendewakan 
sistem hirarki ala Antony, yang secara tidak langsung membatasi 
ruang gerak guru untuk berimprovisasi. Postmetode memberikan 
kebebasan kepada seorang guru untuk mengembangkan proses 
pembelajaran bahasa Arab di kelas. Pengembangan pembelajaran 
tersebut tentu saja berdasarkan pembacaan akademik yang dilakukan 
oleh seorang guru

Psikolinguistik dalam metodologi pembelajaran bahasa 
Arab dapat dijadikan pondasi untuk mengembangkan proses 
pembelajaran di kelas, sehingga tercipta pembelajaran yang 
kondusif. Secara fungsional, psikolinguistik berperan sebagai 
alat identifikasi dalam menseleksi materi yang sesuai dengan 
tahap perkembangan mental siswa. Selanjutnya bagaimana cara 
membelajarkan materi pembelajaran bahasa Arab tersebut sesuai 
dengan tahap perkembangan psikologi siswa. Lebih lanjut, dalam 
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era postmetode, integritas seorang guru menjadi harga yang tidak 
bisa ditawar lagi, mengingat perannya yang sangat strategis dalam 
proses pembelajaran. Peran tersebut berkaitan dengan bagaimana 
seni seorang guru mendayagunakan proses pembelajaran bahasa 
Arab di kelas.

Disiplin ilmu psikolinguistik ini telah berperan dalam 
memberikan warna baru dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab. Secara konkrit, disiplin keilmuan tersebut telah melahirkan 
model-model pembelajaran bahasa Arab yang meliputi model 
pembelajaran aktif, model pembelajaran koopertatif, dan model 
pembelajaran pakem. Model pembelajaran bahasa Arab tersebut 
tentu saja didahului oleh pembacaan akademik dari seorang guru 
dengan berdasar pada disiplin psikolinguistik. Identifikasi terhadap 
proses pembelajaran berdasar teori psikolinguistik merupakan 
prasyarat untuk bisa mengaplikasikan model-model pembelajaran 
bahasa Arab ini secara efektif  dan efesien. Sehingga bila dinarasikan, 
bentuk identifikasi tersebut secara sederhana yaitu; bagaimana 
materi pembelajaran bahasa yang sesuai, bagaimana membelajarkan 
materi agar menarik minat siswa, dan apakah ada permasalahan 
pada siswa secara neurologis, bagaiamana formula pembelajaran 
yang ramah terhadap sistem kerja otak siswa, dan seterusnya.

1. Pembelajaran Aktif
Pembelajaran aktif  (active learning) dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh 
anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil 
belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang 
mereka miliki. Disamping itu, pembelajaran aktif  (active learning) 
juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tertuju pada 
proses pembelajaran. Lebih lanjut Umi Mahmudah dan Abdul 
Wahab Rasyidi menjelaskan bahwa pembelajaran aktif  merupakan 
segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan 
secara aktif  dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam 
bentuk interaksi dengan sesama siswa maupun siswa dengan 
pengajar dalam proses pembelajaran tersebut.
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2. Pembelajaran Kooperatif
Menurut Brown, pembelajaran kooperatif  merupakan 

belajar dengan satu atau lebih teman untuk mendapatkan umpan 
balik, mengumpulkan informasi, atau merancang aktivitas bahasa. 
Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rasyidi mendeskripsikan 
pembelajaran kooperatif  sebagaimana berikut:

a. Jigsaw

 Secara operasional, model ini mengelompokkan siswa 
kedalam tim yang beranggotakan lima-enam siswa yang 
mempelajari materi pelajaran yang telah dibagi menjadi 
beberapa sub-bab. Misalnya, materi tentang isim. Materi 
ini bisa dibagi menjadi pengertiannya, karakteristiknya, 
pembagiannya, unsur filosofisnya, dsb. Setiap anggota tim 
membaca sub-bab yang ditugaskan. Kemudian, anggota tim 
yang berbeda yang mempelajari sub-bab yang sama bertemu 
untuk berdiskusi. Setelah itu, mereka kembali ke tim mereka, 
dan mempresentasikan sub- bab yang telah mereka diskusikan 
sebelumnya

b. Learning together

 Model ini melibatkan siswa yang bekerja dalam kelompok- 
kelompok yang beranggotakan empat atau lebih siswa 
dengan tugas tertentu. Kelompok itu menyerahkan hasil 
tugas dan menerima umpan balik. Model ini menekankan 
pembinaan kerjasama tim sebelum siswa mulai bekerja sama 
dan melakukan diskusi terjadwal di dalam kelompok

3. Paikem
Pakem merupakan akronim dari pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif  dimaksudkan bahwa 
dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana 
sedemikian rupa sehingga siswa aktif  bertanya, mempertanyakan, 
dan mengemukakan gagasan. Peran aktif  dari siswa sangat penting 
dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu 
menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 



154   | Sultan, MA, Sudi Yahya, Lc, M.Pd

Kreatif  juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar 
yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan 
siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang 
menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara 
penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiaannya tinggi 
Ragam model pembelajaran bahasa Arab di atas akan berperan 
secara optimal bila seorang guru mampu berperan sebagaimana 
mestinya. 

Dalam tahap awal, seorang guru dituntut untuk mendialogkan 
teori psikolinguistik dengan fenomena yang ada, dalam hal ini proses 
pembelajaran bahasa Arab yang  senyatanya  terjadi  dalam  kelas.  
Dengan  disiplin  psikolinguistik,  guru mampu mengidentifikasi 
materi bahasa Arab yang sesuai dengan siswa, bagaimana 
membelajarkannya sehingga tercipta situasi yang kondusif  dan 
harmonis, bahkan seorang guru mampu mengidentifikasi bila 
terdapat kelainan pada diri siswa secara neurologis. Bila prasyarat ini 
kemudian tidak dipenuhi oleh seorang guru, model pembelajaran 
ini tidak akan berjalan optimal.

Melihat begitu vital peran dari seorang guru di era postmetode, 
maka ia dituntut untuk mempunyai berbagai kompetensi yang 
membantu tercapainya proses pembelajaran bahasa Arab yang 
efektif  dan efesien. Kompetensi tersebut antara lain:

a. Kompetensi pribadi

 Secara kodrati seorang guru harus menguasai pengetahuan 
yang akan diajarkannya kepada siswa secara benar dan 
bertanggung jawab. Ia juga harus memiliki pengetahuan 
penunjang tentang kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogis 
dari peserta didik yang dihadapinya.

b. Kompetensi sosial

 Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, seorang 
guru harus dapat memperlakukan siswa secara wajar dan 
bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-
masing siswa. Guru harus memahami dan menerapkan prinsip 
belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan 
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belajar ditentukan oleh kemampuan belajar yang ada pada 
siswa tersebut. Adapun kompetensi sosial yang harus dimiliki 
seorang guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi 
dengan siswa dan lingkungan mereka, seperti orang tua dan 
sesama teman. 

c. Kompetensi profesional

 Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran, 
maka ia dituntut untuk memiliki kemampuan profesional 
yang setidaknya terdiri dari beberapa poin, yaitu: kemampuan 
dalam merencanakan sistem pembelajaran, kemampuan 
dalam melakukan sistem pembelajaran, kemampuan dalam 
mengevaluasi sistem pembelajaran, dan kemampuan dalam 
mengembangakan sistem pembelajaran.

D. Psikolinguistik sebagai sebuah Pendekatan dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab
Harley (dalam Dardjowidjojo,2003:7) menyatakan bahwa 

psikolinguistik adalah studi tentang proses mental-mental dalam 
pemakaian bahasa. Studi terhadap proses mental tersebut tentu 
perlu direduksi ke dalam pembelajaran di kelas. Artinya, guru 
berperan mampu mengetahu kondisi mental siswa sebelum 
belajar. Oleh karena itu, guru harus melakukan interaksi yang baik, 
bersahaja, dan bersifat mengayomi serta menjalin interkasi yang 
setara dengan siswa. Interaksi yang tidak setara atau seimbang 
dengan siswa akan menimbulkan rasa tidak senang siswa untuk 
belajar. Melalui interkasi, guru perlu merangasang amigdala siswa 
agar bergairah dan merasa nyaman dan senang untuk belajar.

Dalam pembelajaran bahasa dapat diartikan sebagai cara 
untuk memulai pengajaran bahasa. Lebih luas dinyatakan bahawa 
pendekatan berarti seperangkat asumsi tentang hakikat bahasa, 
pengajaran bahasa, dan belajar bahasa. Pendekatan dapat pula 
dimaknai sebaga cara pandang yang didadasari oleh asumsi yang 
kuat di dalam pelaksanaan sebuah pembelajaran.
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Selanjutnya Richard dan Rodgen berpandangan bahwa 
pendekatan pada dasarnya merupakan landasan teoritikal dan 
asumsi tentang sebuah bidang ilmu dan pembelajarannya serta 
penerapan keduanya dalam seting pendidikan. Ciri khas sebuah 
pendekatan pembelajaaran adalah; (a) bersifat aksiomatik; (2) lahir 
dari sejumlah asumsi; (3) pendekatan akan melahirkan metode; 
(memberikan pedoman terhadap metode pembelajaran Abidin 
(2012:21).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terkait dengan 
psikolinguistik dapat dinyatakan bahwa pendekatan psikolinguistik 
dapat dimaknai sebagai sebuah asumsi dan landasan teoritikal 
mengenai bahasa dan cara pengajaran bahasa yang diterapkan 
dengan berlandaskan pada teori dan asumsi psikolingusitik. Di 
dalam pembelajaran bahasa pendekatan psikolinguistik dapat 
diterapkan di antaranya guru harus menggunakan strategi yang 
tepat dan materi-materi yang cocok seperti imitasi, pengulangan, 
latihan, pola-pola tertentu (Titone,1985:120).

1. Interkasi Pembelajaran di Kelas
Keberhasilan sebuah proses pembelajaran dapat ditentukan 

melalui  pola interaksi yang efektif  di kelas. Interaksi pembelajaran 
merupakan suatu kegiatan berkomunikasi yang dilakukan 
ecara timbal balik antara siswa dengan guru dalam memahami, 
mendisukusikan dan memprakikan materi pelajaran di kelas (Yamin, 
2007:161). Pentingnya interkasi atau komunikasi yang baik harus 
menjadi perhatian  bagi guru, karena pencapaian sebuah tujuan 
pembelajaran tentunya sangat bergantung pada komunikasi. 

Intinya komunikasi yang efektif  Persoalan interaksi dan 
komunikasi di dalam kelas bagi seorang guru, sering menemui 
kendala yang disebabkan komunikasi yang dilakukan dari atas ke 
bawah atau top down. Model komunikasi seperti ini memperlihatkan 
pola interaksi yang didominasi oleh guru. Interaksi pembelajaran di 
kelas bersifat khusus, yakni harus sesuai dengan koridor edukatif. 
Untuk itu, guru harus mampu membangun pola interaksi yang 
efektif, karena di dalam kelas kemampuan siswa cukup bervariatif. 
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Ada di antara mereka yang kreatif, statis, apatis, memiliki motivasi 
dan semangat belajar yang tinggi dan lain-lain.

Sejumlah siswa di dalam kelas tidak semua dapat 
melakukan interaksi dengan baik. Hal itu tentu secara psikologi 
akan mempengaruhi gaya belajar siswa. Siswa yang merasa 
tertekan jiwanya yang selalu dalam keadaan takut, tidak percaya 
diri, mengalami kegoncangan emosi- emosi yang kuat, atau tidak 
disukai oleh temannya tentu tidak dapat belajar efektif  (Slameto, 
2003:76). Interaksi pembelajaran menurut Sardiman (1992:15) 
dapat dianggap berjalan secara efektif  jika memiliki ciri-ciri di 
antaranya; 

(a) bertujuan untuk membantu anak dalam perkembangan 
tertentu dengan menempatkan siswa sebagai pusat 
perhatian; 

(b) jalannya interaksi harus memiliki prosedur yang jelas, sistemik 
dan relevan; 

(c)  guru dan siswa harus bersama-sama menjadi pemimpin 
jalannya interaksi; 

(d)  adanya aktivitas siswa secara fisik dan mental harus menjadi 
ukuran berjalannya interaksi pembelajaran

2.  Pola Interaksi Pembelajaran di Kelas
Pada dasarnya pola interaksi pembelajaran dapat dilihat 

melalui alur komunikasi yang terjadi di kelas. Pola interkasi 
sangat dibatasi oleh bentuk terjadinya proses pembelajaran dan 
persyaratan pembatasan mengenai ‘siapa berbicara kepada siapa’. 
Pengaturan tertentu seperti itu tentu mempunyai konsekuensi 
besar dalam proses pembelajaran. Pola-pola interaksi di kelas akan 
lahir terutama dalam bentuk diskusi dan la sesi tanya jawab antara 
guru dan siswa. Menurut Yamin (2007:177) terdapat beberapa 
pola interaksi misalnya ada pola roda, pola lingkaran, dan pola 
sentralistik. Pola roda merupakan interaksi yang mengarahkan 
seluruh informasi kepada individu/kelompok yang menjadi titik 
fokus (pemrasaran/pembicara/presentator.
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Dalam konteks pendekatan psikolinguistik, tentu guru harus 
selalu memperhatikan suasana batin siswa sebelum belajar. Guru 
harus menjadi fasilitator dan motivator. Guru tidak perlu mendikte 
dan memaksakan materi semata-mata hanya mengejar frekuensi 
pertemuan sesuai silabus. Hal itu pasti akan membosankan dan 
membuat mood siswa untuk belajar akan berkurang. Selanjutnya, 
selama proses pembelajaran berlangsung guru harus mampu 
menengahi dan memberikan penguatan atas berbagai jawaban dan 
pertanyaan siswa secara logis dan seimbang agar siswa tidak akan 
dikecewakan.

Pola interkasi lainnya adalah pola lingkaran. Pola ini merupakan 
pola interaksi yang memungkinkan setiap siswa berkomunikasi satu 
dengan yang lainnya melalui sejenis sistem pengulangan pesan. 
Pola interaksi ini terbatas pada beberapa siswa sebagai pelaku 
komunikasi di kelas. Artinya, pola ini memiliki kombinasi berbeda, 
misalnya siswa A dapat berkomunikasi dengan siswa B dan  E, tapi 
tidak berpeluang berkomunikasi dengan C dan D. Pada pola ini 
guru juga berperan sebagai mediator, mengawasi, dan mengontrol 
jalannya interaksi pembelajaran. Pola komunikasi seperti ini 
menggambarkan pola yang teratur, sistematis, dan tertib.

Pola interaksi lainnya dan paling banyak dilihat terjadi di 
dalam kelas adalah pola komunikasi yang sentralistik. Pola seperti 
itu memperlihatkan dominasi dan kuasa guru di kelas cukup besar. 
Guru menjadi pusat interaksi dan tidak terjadi komunikasi dan 
interaksi antarsiswa. Pola interaksi sentralistik seperti berikut ini.

Pola interaksi sentralistik seperti itu, secara psikolinguistik dapat 
menciptakan pembelajaran yang unjoyable, tidak menyenangkan 
siswa. Interaksi terjadi tidak seimbang dan bersifat top down. 
Pesan dan perintah terkait dengan pembelajaran berasal dari guru 
dan harus dikuti oleh siswa. Guru memiliki kekuasaan penuh di 
dalam menjalankan pembelajaran di kelas tanpa memperhatikan 
kondisi psikologi siswa. Pola interaksi seperti ini tentu tidak perlu 
diterapkan di dalam proses pembelajaran, karena hanya akan 
memasung kreativitas dan mengkerdilkan semangat serta motivasi 
belajar siswa. Untuk dibutuhkan pola interaksi komunikasi yang 
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equel dan egaliter. Artinya guru harus mampu memposisikan 
diri sebagai mitra belajar bagi siswa melalui pola interaksi yang 
bersahabat, terbuka, familiar, dan harus demokratis di dalam proses 
pembelajaran.

Pendekatan psikolinguistik di dalam pengajaran bahasa 
ternyata sangat penting, karena secara psikologi guru harus tetap 
memperhatikan suasana batin atau mood para peserta didik pada 
saat belajar bahasa dan berbahasa. Implementasinya, guru harus 
mampu mengayomi, mengasihi, dan tidak bersikap ‘killer’ di 
kelas. Sebaliknya, guru harus mampu memberikan dorongan dan 
menumbuhkan motviasi, menciptakan kondisi pembelajaran bahasa 
yang enjoy, menarik, serta menyenangkan bagi peserta didik.

E. Rangkuman
Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa dengan berdasar 

pada psikolinguistik, metodologi pembelajaran bahasa Arab 
menghasilkan beraneka model dalam pembelajaran, yaitu active 
learning, cooperatif  learning, dan pakem. Model pembelajaran 
tersebut merupakan sintesis akademisi dari beragam metode 
yang ada. Sintesis tersebut didasarkan pada pembacaan akademik 
dengan meminjam teori psikolinguistik sebagai pisau analisis. 
Secara sederhana, pisau analisis tersebut bisa dinarasikan: 
apa saja materi dalam pembelajaran bahasa Arab, bagaimana 
memilih materi kebahasa Araban yang sesuai dengan minat dan 
kebutuhan siswa, bagaimana cara yang efektif  dan efesien dalam 
membelajarkan materi, apakah ada permasalahan dalam diri siswa 
secara neurologis, bagaimana solusi yang bisa ditawarkan bila 
ditemukan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, 
dan seterusnya. Lebih lanjut, dalam era ini, posisi guru lebih penting 
dalam proses pembelajaran. Karena ia dengan segala perannya 
dalam proses pembelajaran diharapkan dapat memandu proses 
pembelajaran bahasa Arab agar berjalan dengan optimal. Oleh 
karenanya, guru dituntut untuk memiliki setidaknya kompetensi 
pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
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F. Tugas
Jawablah pertanyan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban 

yang benar dan sesuai dengan penjelasan materi di atas!

Jelaskan keterkaitan antara psikolinguistik dengan pengajaran 1. 
bahasas!

Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam pembelajaran 2. 
bahasa Arab!

Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen dalam 3. 
pembelajaran kooperatif !

Jelaskan perbedaan kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan 4. 
kompetensi professional!
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gLOSARIUM

afasia Broca afasia yang terjadi karena 
kerusakan jaringan pada bagian 
depan otak dan ditandai oleh 
wicara yang sulit dan tersenda-
sendat pada penderitanya.

afasia Wernicke afasia yang terjadi karena 
kerusakan jaringan pada bagian 
belakang otak dan  ditandai 
oleh tidak mampunya penderita 
memahami kalimat dan lancarnya 
menghasilkan kalimat-kalimat 
tak bermakna.

Afasia adalah nama suatu kondisi pada 
orang yang kesulitan berkomu-
nikasi verbal karena terganggu-
nya kemampuan linguistik pada 
hemisfer kiri. 

Afasia anomik merupakan gangguan produksi 
ujaran yang disebabkan oleh 
kerusakan otak pada  b a g i a n 
depan lobe parietal atau pada 
batas antara lobe parietal dan 
lobe temporal. 

Afasia broca adalah gangguan produksi ujaran 
yang disebabkan kerusakan 
di lapisan permukaan daerah. 
Broca (lesi kortikal), di lapisan di 
bawah permukaan daerah Broca 
(lesi subkortikal), dan daerah 
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antara Broca dan Wernicke (lesi 
transkortikal).

Afasia global merupakan gangguan produksi 
ujaran yang disebabkan oleh  
kerusakan pada b eberapa 
daerah di otak yang menyebar 
dari daerah broca, melewati 
korteks motor, menuju lobe 
parietal, dan sampai pada daerah  
wernicke. 

Afasia konduksi merupakan gangguan produksi 
ujaran yang disebabkan rusaknya 
fiber-fiber pada   farkua yang 
menghubungkan lobe frontal 
dan lobe temporal. 

Afasia motoris kortikal adalah ketidakmampuan mengu-
tarakan isi pikiran dengan meng-
gunakan perkataan. 

Afasia motoris subkortikal adalah ketidakmampuan 
mengutarakan isi pikiran dengan 
menggunakan perkataan, namun 
dapat mengeluarkan perkataan 
dengan membeo.

Afasia motoris transkortikal merupakan ketidakmampuan 
mengutarakan isi pikiran dengan 
menggunakan perkataan yang 
tepat dan singkat, penderita 
menggunakan perkataan subti-
tusi atau penggantinya. 

Afasia wernicke adalah gangguan produksi 
ujaran dalam bentuk gangguan 
pengertian auditoris dan visual. 
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Agnosia atau demensia adalah gangguan pada pembuatan 
ide. 

Artikulator adalah alat ucap yang dapat 
bergerak.

Frase nominal adalah (kelompok) kata yang 
berinti kata benda.

Frase verbal adalah (kelompok) kata yang 
berinti kata kerja.

Gangguan berbicara laringal dalah gangguan berbicara akibat 
kelainan atau kerusakan  pita 
suara.

Gangguan berbicara lingual adalah gangguan berbicara akibat 
kelainan atau kerusakan  lidah.

Gangguan berbicara pulmonal adalah gangguan berbicara 
akibat kelainan atau kerusakan 
paru-paru.

Gangguan berbicara resonantal adalah gangguan berbicara akibat 
kelainan atau kerusakan rongga 
mulut dan kerongkongan. 

Klausa bawahan adalah “kalimat dalam kalimat” 
yang berfungsi sebagai anak 
kalimat.

Klausa utama adalah “kalimat dalam kalimat” 
yang berfungsi sebagai induk 
kalimat.

Lateralisasi pengkhususan belakang otak kiri 
atau kanan untuk tertentu. Bahasa 
pada umumnya dilateralisa-sikan 
pada belahan otak kiri

Neuropsikolinguistik adalah subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan 
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dengan hubungan bahasa dan 
otak manusia. 

Linguis adalah ahli linguistik atau ahli 
bahasa.

Linguistik  adalah disiplin ilmu yang 
diorientasikan untuk 
mengkaji seluk-beluk bahasa 
dari segi sejarah, struktur, 
kaidah, penerapan, dan 
perkembangannya. 

Persepsi ujaran  adalah proses fisiologis dan 
psikologis pendengar ketika 
mengolah suara pembicara dan 
memahami maksudnya

Psikolinguistik  adalah disiplin ilmu kombinasi 
antara psikologi dan linguistik 
yang diorientasikan untuk 
mengkaji proses psikologis 
yang terjadi pada orang yang 
berbahasa.

Psikolinguistik teoretis adalah subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan 
dengan teori bahasa.

Psikolinguistik eksperimental adalah subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk  
membahas hal-hal yang berkaitan 
dengan eksperimen-eksperiman 
di berbagai bidang yang  
melibatkan bahasa dan perilaku 
berbahasa.

Psikolinguistik pendidikan  adalah subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk 
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membahas hal-hal yang berkaitan 
dengan aspek-aspek pendidikan.

Psikolinguistik perkembangan adalah subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk 
membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan pemerolehan 
dan bahasa.

Psikolinguistik sosial adalah subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk 
membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan aspek-aspek 
sosial bahasa. 

Psikolinguistik terapan adalah subdisiplin psikolinguistik 
yang diorientasikan untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan 
dengan penerapan temuan-
temuan keenam subdisiplin  
psikolinguistik.

Psikologi adalah disiplin ilmu yang diorientasikan 
untuk mengkaji  proses berpikir 
manusia dan segala bentuk 
manifestasinya yang mengatur 
perilaku manusia secara umum.
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