
PEMEROLEHAN BAHASA 

Istilah pemerolehan bahasa yang sering dikacaukan pengertiannya 

dengan perolehan bahasa. Dilihat dari segi bentuk kedua istilah ini mempunyai 

kemiripan tetapi dalam penerapannya mempunyai makna yang berlainan. 

Perolehan bahasa adalah hasil dari upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mengenal dan mengetahui suatu bahasa (Kridalaksana, 1984). Jadi, perolehan 

bahasa dapat diartikan sebagai hasil, sedangkan pemerolehan dapat diartikan 

sebagai proses. Istilah pemerolehan bahasa biasa digunakan untuk membedakan 

proses belajar bahasa.  

Pemerolehan bahasa merupakan salah satu prestasi menusia yang paling 

hebat dan menakjubkan karena tidak terjadi pada makhluk lain seperti binatang. 

Pemerolehan bahasa ini tidak dapat lepas dari potensi manusia yang dibawa 

sejak lahir. Namun demikian harus diakui bahwa dalam perkembangan diri 

manusia potensi bahasa yang dibawa sejak lahir dapat berkembang berkat 

terjadinya interaksi dengan dunia luar (Tarigan: 1988). Dengan kata lain, bahwa 

potensi manusia dalam mengetahui dan menggunakan suatu bahasa tidaklah 

terjadi karena bawaan sejak lahir semata, lebih dari itu. Bahasa juga menjadi 

penting bagi manusia karena dengan bahasalah manusia dapat memerankan 

fungsinya sebagai halifah di bumi, baik digunakan sebagai ekspresi diri pada 

lingkungan individu maupun sebagai alat komunikasi pada lingkungan sosial.  

Di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, semua manusia yang 

normal paling sedikit memperoleh satu bahasa alamiah. Dengan kata lain, 



manusia yang normal memperoleh satu bahasa, yaitu bahasa pertama atau 

bahasa asli. Kealamiahan bahasa pada setiap manusia merupakan kriteria utama 

untuk membatasi apa sebenarnya yang disebut insan manusia. Namun di dalam 

proses pematangan dirinya di tengah-tengah masyarakat kompleks dan 

majemuk, keberadaan bahasa bukan lagi terbatas pada kealamiahannya belaka, 

melainkan juga sebagai media yang memungkinkan terjadinya kontak antara 

sesama masyarakat yang saling membutuhkan.  

Untuk menutupi kebutuhan manusia di tengah-tengah masyarakat yang 

siksak dan beragam secara aktual menuntut kreativitas manusia sebagai peran 

sosial untuk memahami sistem komunikasi tidak lagi kondusif bila hanya 

mengetahui satu bahasa saja, karena sistem kemasyarakatan tidak lagi terbatas 

pada satu bahasa sebagai alat komunikasi, peran sosial dari berbagai suku 

seperti di Indonesia masing-masing mempunyai keinginan untuk 

rnemperkenalkan dan mempergunakan bahasa daerahnya. Pertalian dan kontak 

antarsuku di dalam suatu masyarakat, bahasa daerah masih dapat difungsikan 

sebagai alat komunikasi. Tetapi ketika terjadi interaksi antara lain suku, maka mau 

tidak mau mereka harus mencari sistem komunikasi baru yang memungkinkan 

terjadinya kontak secara integratif.  



Seseorang yang terlibat dalam peristiwa kemasyarakatan yang kompleks seperti di atas 

akan selalu berusaha untuk mengetahui dan memakai suatu bahasa di samping bahasa 

daerahnya atau bahasa ibunya (B1). Upaya ini dilakukan untuk mencapai tingkat komunikatif 

di antara mereka yang berlainan suku . Kehadiran sistem komunikasi baru sebagai penghubung 

diantara mereka yang berlainan suku dikategorikan sebagai bahasa kedua (B2). Penguasaan dua 

bahasa dapat menggunakan dua bahasa secara bergantian dinamakan dwibahasawan dan 

peristiwa kebahasaan inilah yang terjadi di Indonesia.  

Penentuan Bl dan B2 dapat dilihat dari segi perolehannya dan dari urutan tersebut 

masing-masing mempunyai fungsi yang berlainan. Teknik pemerolehan dan pengaruhnya 

terhadap perilaku berbahasa termasuk kemampuan kognitif dapat dilihat dalam pembahasan 

berikut:  

a. Pemerolehan Bahasa Pertama  

Pemerolehan Bahasa ibu (Bl) terjadi apabila anak yang belum pernah belajar bahasa 

sebelumnya memperoleh satu bahasa, maka anak itu disebut ekabahasawan (monolingual). 

Kalau yang diperolehnya itu dua bahasa melalui dua proses secara bersamaan atau berurutan, 

anak itu disebut dwibahasawan. Selanjutnya, kalau yang diperolehnya lebih dari dua bahasa 

secara berurutan, anak itu disebut gandabahasawan (multilingual) (Nababan, 1988:66). 

Pemerolehan bahasa pertama berkaitan erat dengan perkembangan kognitif dan 

perkembangan sosial anak. Perkembangan kognitif anak dapat terlihat dengan jelas dari 

penguasaan kosakata anak seperti kosakata yang menyangkut masalah waktu, ruang, moralitas 

dan sebab akibat. Sedangkan perkembangan sosial anak dapat dilihat ketika anak itu 

menjadikan bahasa pertama sebagai sarana untuk rnengungkapkan perasaan, keinginan, dan 

sebagainya. Dalam bentuk-bentuk bahasa yang dianggap wajar oleh anggota masyarakat di 



mana anak itu tinggal. Ia belajar pula bahwa ada bentuk-bentuk yang tidak dapat diterima oleh 

anggota masyarakat dan ia berusaha tidak mengungkapkan perasaannya secara gamblang.  

b. Pemerolehan Bahasa Kedua  

    Kalau bahasa pertama diperoleh pada masa kanak-kanak maka lumrahlah kalau timbul 

pertanyaan, sampai berapa lamakah belajar bahasa pertama itu? Memang agak sukar 

memberikan jawaban yang tegas terhadap pertanyaan ini selama kita belum menentukan dengan 

pasti terjadi dari apa sajakah bahasa itu dan apa yang dimaksud dengan bahasa yang sempurna. 

Dari semua kriteria yang akan muncul, kita dapat memberikan garis batas antara pemerolehan 

bahasa pertama (B1) dan pemerolehan bahasa kedua (B2).  

 Pemerolehan bahasa kedua bermula apabila pemerolehan bahasa pertama talah lewat, dan 

secara khusus terjadi pada usia masa puber. Ada juga yang lazim dipergunakan orang dalam 

membedakan kedua pemerolehan bahasa ini yaitu  (Klein, 1986 dalam Tarigan, 1988) 

beranggapan bahwa pemerolehan bahasa kedua (second language acquisition) bermula sesudah 

usia 3 atau 4 tahun ketika bahasa pertama masih dalam proses atau kemajuan. Kalau perbedaan 

lain yang lebih baik masih diperlukan, maka kita akan berbicara mengenai pemerolehan bahasa 

kedua anak-anak dan  pemerolehan bahasa orang-orang dewasa. Pembicaraan mengenai bahasa 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Usia 
Pemerolehan Bahasa 

Penunjukan 
A B 

1-2 Tahun 

 

3-4 Tahun sampai Remaja  

 

Sesudah Remaja 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

+ 

+ 

 

+ 

PBI Ekabahasawan 

PBI Dwibahasawan 

PB2 Anak 

 

PB2 Aorang Dewasa  

 

 Model dasar pemerolehan bahasa (Klein, 1986:15 dalam tarigan, 1988)  

2. Proses Pemerolehan Bahasa  



    a. Tahap Perkembangan Bahasa Pertama  

Seperti yang dijelaskan pada pembahasa terdahulu bahwa bahasa pertama diperoleh 

secara alamiah yang sifatnya primer. Pemerolehan ini merupakan proses bawah sadar 

karena para pemeroleh tidak selalu sadar akan kenyataan bahwa mereka memakai bahasa 

buat komunikasi. Hasil ini akibat pemerolehan bahasa, ini juga merupakan peristiwa 

bawah sadar. Kita umumnya tidak menyadari benar-benar kaidah aturan bahasa yang kita 

peroleh, bahkan kita memiliki suatu perasaan yang benar walaupun tidak mengetahui 

kaidah dan pendukungnya. Sebaliknya, apa yang kita rasakan salah juga, tidak diketahui 

kaidah mana yang dilanggar. Cara-cara ini menirukan pemeroleha termasuk belajar 

implisit, belajar informal, tidak diprogramkan secara sistematis, dan dimulai sejak 

manusia dilahirkan ke dunia. Setelah melalui beberapa tahap proses pengenalan bunyi, 

eksperimen dengan orang-orang yang dapat memproduksi bunyi atau suara. Barry dalam 

Nababan, 1983: 20-25) tentang tahap perkembangan bahasa seorang anak dari usia 0-36 

bulan. Tahap perkembangan bahasa anak sebagai berikut sebagai berikut: 

1. Pada bulan pertama, seorang bayi memberi respons terhadap gerak-gerik atau suara 

ibunya bila diberi kesenangan (misalnya disusui/diberi minum atau digendong) 

dengan senyum refleks, dan apabila terkejut, sakit atau merasa basah/tidak enak, 

maka ia akan menangis. Tangisan bayi pada usia ini sangat berpengaruh pada alat 

wicara, yaitu menggerakkan pita suara (larynx) agar dilatih untuk nantinya dapat 

menghasilkan unsur-unsur bunyi berbahasa dan selain itu juga melatih pola 

bernafas. 

2. Pada bulan kedua, bayi mulai menyadari suara-suara yang   dikeluarkannya 

sendiri dan mulai bereksperimen dengan bunyi-bunyi yang dapat dihasilkan 



dengan organ-organ wicara dengan anggota tubuh lainnya. Pada usia inilah 

sebetulnya proses "mengoceh" (bunyi-bunyi yang tidak beraturan dan bermakna) 

sudah mulai. 

3. Pada bulan ketiga, sudah mengenali benda-benda dan arah bunyi/suara di 

sekitarnya. Selain itu bayi juga mulai menyatakan perasaannya dengan nada-nada 

suara yang mengandung makna tertentu. 

4. Pada  bulan keempat, bayi mulai berperan serta dalam komunikasi antara ibu dan 

anak, dengan memberikan respon/reaksi dan 4 - 5 suku kata, misalnya "agagaga", 

"bababa" dan sebagainya. 

5. Pada bulan kelima, bayi sudah dapat memberikan reaksi yang tepat terhadap 

suara-suara/bunyi-bunyi di sekitarnya. Pada usia ini ia semakin rajin meniru 

suaranya sendiri dan bereksperimen dengan organ-organ produksi suara. Tahap 

mengoceh (babling) berkembang terus dan hampir menyerupai ungkapan-

ungkapan. 

6. Pada bulan keenam, gerak-gerik bayi disesuaikan dengan reaksinya terhadap 

suara orang dewasa dan mulai meniru bunyi/suara yang dapat dikenalinya, yaitu 

yang paling sering didengarnya misalnya mama karena ibunya sering 

mengucapkan kata/bunyi tersebut untuk menyatakan diri. 

7. Pada bulan ketujuh, bayi mulai memperhatikan suara orang-orang disekitarnya. 

Selain ia mendengar suara bunyi yang dikeluarkan sendiri ia juga sering meniru 

bunyi-bunyi lain yang didengarnya, dan dapat mengungkapkan perasaan 

senang/tidak senang secara verbal.  

8. Pada bulan kedelapan, bayi sangat peka terbadap bunyi suara disekitarnya dan 



proses peniruannya makin melibatkan intonasinya yang mempunyai arti tertentu. 

Misalnya ia mcnyebut "mama" dengan nada atau frekuensi tinggi maka 

kemungkinan ia meminta sesuatu dan bila diucapkan dengan nada rendah berarti 

ia merasa senang/puas, ingin di gendong/dibelai dan sebagainya. 

9. Pada bulan kesembilan, proses peniruan bunyi/suara disekitarnya secara konstan 

menjadi ciri yang khas pada bayi. Gerakan tangan dan kaki juga mengikuti 

vokalisasi dalam komunikasinya dengan ibu atau orang lain. 

10. Pada bulan kesepuluh, bayi mulai memberikan reaksi terhadap instruksi/perintah 

dengan menganggukkan kepala tanda setuju atau jawaban "ya" dan ia juga sudah 

mengenal namanya bila dipanggil atau disebutkan padanya, demikian juga nama-

nama orang lain yang sering didengarnya.  

11. Pada bulan kesebelas, bayi sudah dapat membedakan antara orang yang dikenal 

dengan yang tidak. Biasanya pada usia ini kebanyakan bayi sudah mulai 

menggunakan ujaran-ujaran pertama yang diungkapkan untuk menyatakan sesuatu, 

misalnya "mam" untuk menyatakan makan, "nak" (dari enak) bila sering diucapkan 

orang lain pada waktu diberi makan dan lain-lain.  

12. Pada bulan keduabelas, sampai kepada ulang tahunnya yang pertama bayi sudah 

mengerti beberapa frase dan kalimat-kalimat sederhana serta dapat memberikan 

respons terhadap perhatian. Biasanya pada usia ini, satu kata dapat mewakili seluruh 

kalimat yang ingin diungkapkan.  

Antara usia 13 - 8 bulan, seorang anak sudah mampu mengenal banyak benda maupun 

orang di sekitarnya. Dalam periode ini, anak juga mulai menghafal nama benda dan orang. 

Kalimat yang tadinya diwakili oleh satu kata mulai berkembang ke suatu pola kalimat yang 



terdiri dari dua kata yang dapat dikategorikan sebagai kelompok kata "pipot" (yang menempati 

posisi tetap) dan kelompok kata "open" (terbuka posisi yang dapat diisi dengan kata-kata 

pengganti yang membedakan maksud).  

 Antara usia 2 - 3 tahun, pengetahuan komprehensif seorang anak mulai berkembang 

dengan pesat. Dia sudah bisa menamai benda-benda yang  dimaksudkannya. Selain itu, ia 

dapat menyebutkan namanya sendiri secara jelas, menghapal lagu anak-anak yang singkat, 

dan menggunakan beraneka pertanyaan untuk memenuhi "rasa ingin tahunya" (curiosity) 

sebagai ciri yang sangat menonjol pada usia ini. Pola kalimat dua sampai tiga kata mulai 

berkembang ke arah tata bahasa yang lebih sempurna.  

 Setelah usia lima tahun, proses belajar dikerjakan secara sadar, lebih dominan dalam 

perolehan bahasa pertama, lebih-lebih setelah anak masuk dalam pendidikan formal (taman 

kanak-kanak dan sekolah dasar). Menurut Lenneberg (1976) dalam Nababan (1983) 

pengembangan proses perolehan bahasa secara efektif sampai dengan usai 20 tahun, maka 

kemungkinan besar ia tidak akan dapat berbahasa/berkomunikasi dengan baik dan sangat 

kecil kemungkinannya untuk mengetahui bahasa tersebut. 

b. Proses Pemerolehan Bahasa Kedua  

 Pemerolehan bahasa kedua (B2) dapat terjadi dengan bermacam-macam cara, pada 

usia apa saja, untuk tujuan bermacam-macam, dan pada tingkat kebahasaan yang berlainan. 

Berdasarkan fakta ini, kita dapat membedakan beberapa tipe pemerolehan bahasa kedua. 

Kedua tipe itu adalah pemerolehan yang terpimpin (learning) dan pemerolehan bahasa 

alamiah (acquisition). Menurut Krashen (1981) dalam Nababan (1983), pemerolehan 

bahasa kedua dapat dibagi atas dua kategori dasar, yakni "language, acquisition", di mana 

seseorang juga dapat mempelajari bahasa kedua secara wajar dan alami (tanpa disadari) 



seperti halnya pemerolehan bahasa pertama dan kedua, "language learning" dimana bahasa 

kedua diajarkan dan atau dipelajari dengan kesadaran penuh untuk suatu tujuan/maksud 

tertentu. 

 Pemerolehan bahasa kedua yang terpimpin, yaitu B2 diajarkan kepada pelajar 

dengan menyajikan materi yang telah diseleksi dan kriterianya ditentukan oleh guru atau 

seorang pengajar. Sering terjadi ketidakwajaran dalam penyajian materi ini seperti 

penghapalan pola-pola kalimat tanpa pemberian latihan-latihan bagaimana kata-kata itu 

diterapkan dalam komunikasi. 

 Pemerolehan bahasa kedua secara alamiah atau spontan adalah pemerolehan bahasa 

kedua/asing dalam komunikasi sehari-hari, dan bebas dari pimpinan sistematik yang 

sengaja. Dalam komunikasi sehari-hari pelajar B2 berusaha sekuat tenaga untuk mengajar 

menggunakan B2 agar ia dapat berkomunikasi dengan baik. Makin tinggi motivasinya, 

makin cepat ia mencapai tujuannya. Mereka tidak merasa tertekan untuk memanfaatkan 

segala potensi bahasanya dan selalu merasa terpanggil untuk mencapai tingkat kemahiran yang 

memuaskan. Kedua yaitu bebas dari pimpinan yang sistematis masih sukar untuk dikerjakan. 

Oleh karena itu, hampir tidak ada penelitian atau eksperimen untuk mengkaji hal ini. Namun 

kalau dilihat dari segi kemahiran berbahasa, banyak kita jumpai keberhasilan dalam berbahasa 

tanpa berkaitan dengan pengajar atau pemimpin. Jadi, sesuatu hal yang keliru kalau penelitian 

B2 selalu dikaitkan dengan pengajaran yang terpimpin.  
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