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Abstract
The present study was triggered by a variety of aspects in
language education which need our urgent attention. One of
these aspects is language acquisition that is related to the
developmental stages of children. The pre-school phase is a
critical period for the development of children. The research
reported in this paper aims to determine whether stimuli are
significant in language acquisition by pre-school children. The
theory underlying the research is based on B.F. Skinner’s
theory of behaviorism.
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan dan perkembangan manusia memerlukan waktu yang lama dan
panjang serta terdiri atas fase-fase yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Di antara
fase-fase itu, fase pertumbuhan awal atau tingkat pertumbuhan anak-anak
merupakan fase yang perlu mendapat perhatian karena mempunyai arti penting
bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia pada masa selanjutnya. Bahkan,
para ahli ilmu jiwa perkembangan corak dan kualitas manusia pada saat
mereka menjadi dewasa, baik dalam aspek fisik, psikis (mental dan emosional)
maupun aspek sosial (Kaseng dkk 1986:1).

Ada berbagai macam aspek pendidikan bahasa yang sangat mendesak
mendapat perhatian. Salah satu di antaranya adalah pemerolehan bahasa.
Namun, penelitian tentang pemerolehan bahasa anak prasekolah, khususnya di
Indonesia masih sangat jarang sekali dilakukan, sehingga sampai saat ini teori-
teori yang berhubugnan dengan pemerolehan bahasa masih menggunakan
teori-teori yang dikemukakan para ahli yang berasal dari barat.

Pertumbuhan dan perkembangan awal merupakan fase yang perlu
mendapat perhatian. Fase prasekolah merupakan periode kritis bagi seorang
anak. Seandainya periode kritis ini diberikan stimulan secara intensif berupa
masukan tentang kecerdasan, aspek bahasa dan aspek yang lainnya,
kemungkinan akan diperoleh manusia yang berkualitas sangat besar bila
dibandingkan dengan tanpa pemberian stimulan secara intensif.

Penelitian tentang pemerolehan bahasa anak secara longitudinal di
Indonesia telah dilakukan oleh Dardjowidjojo (1996). Beliau melakukan
penelitian terhadap cucunya yang bernama Echa. Penelitian pemerolehan
bahasa Echa dimulai dari umur 0 – 5 tahun. Penelitian tersebut dibaginya
menjadi 5 tahapan. Setiap tahapan terdiri dari 12  (dua belas) bulan.
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Perkembangan pemerolehan bahasa anak dimulai dari perkembangan
komprehensi; perkembangan fonologi; perkembangan sintaksis; perkembangan
morfologi; perkembangan kosakata (Goodluck 1996). Berdasarkan pendapat
tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dalam penelitian
pemerolehan bahasa anak adalah tahap perkembangan komprehensi;
perkembangan fonologi; perkembangan sintaksis; perkembangan morfologi;
perkembangan kosakata.

Teori-teori tentang pemerolehan bahasa banyak ditulis oleh linguis
Barat sehingga contoh-contoh yang mereka berikan pun menggunakan bahasa
asing. Konsep universal tentang pemerolehan bahasa masih banyak dipertanya-
kan orang. Apakah semua anak dengan bahasa ibu yang beraneka ragam itu
sama cara memperoleh bahasanya? Apakah tahapan-tahapan pemerolehan
bahasa itu sama di dunia Barat dan Timur khususnya di Indonesia? Apakah
teori-teori yang dikemukakan itu dapat dipakai dalam melakukan penelitian
tentang pemerolehan bahasa anak? Apakah benar pemerolehan bahasa anak di
seluruh dunia universal? Apakah keuniversalan pemerolehan bahasa itu
berlaku untuk semua aspek pemerolehan bahasa anak? Untuk menemukan
jawabannya perlu diadakan penelitian. Penulis meneliti tentang pengaruh
stimuli terhadap pemerolehan bahasa anak prasekolah dengan subjek pe-
nelitiannya adalah anak prasekolah yang berusia 4 tahun.

1 RUMUSAN MASALAH
Yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah melihat (1) apakah ada
perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah pemberian stimuli terhadap
pemerolehan kosakata bahasa anak?, (2) bagaimanakah perkembangan pemer-
olehan bahasa anak pada usia 4 tahun bila ditinjau dari aspek pemerolehan
kosakata?, dan (3) apakah responden masih melakukan generalisasi terhadap
makna benda yang memiliki karakteristik yang sama?

2 TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan sebelum
dan setelah pemberian stimuli terhadap pemerolehan kosakata bahasa anak, (2)
mengetahui perkembangan pemerolehan bahasa anak pada usia 4 tahun bila
ditinjau dari aspek pemerolehan kosakata, dan (3) mengetahui apakah
responden yang masih melakukan generalisasi terhadap makna benda yang
memiliki karakteristik yang sama

3 KEGUNAAN PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah
pengetahuan  dalam ilmu bahasa, khususnya pemerolehan bahasa anak, sebagai
bahan masukan bagi peneliti yang lain apabila ingin melakukan penelitian
dalam pemerolehan bahasa anak, dan menambah wawasan dan cakrawala
berfikir bagi penulis dalam masalah ilmu bahasa khususnya kajian tentang
pemerolehan bahasa anak.
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4 LANDASAN TEORI
Bagian ini akan mengulas pandangan beberapa aliran tentang pemerolehan
bahasa.

4.1 Pandangan Nativisme
Ada dua versi dalam aliran nativisme tentang memahami pemerolehan bahasa
anak. Versi pertama adalah versi kuat (strong view) sedangkan versi kedua
adalah versi modifikasi. Berikut ini adalah pandangan masing-masing versi.

4.1.1  Pandangan Nativisme Versi Kuat
Menurut pandangan kaum nativisme ini, bahasa terlalu kompleks dan mustahil
dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti ”peniruan” (imitation).
Jadi, beberapa aspek penting menyangkut sistem bahasa pasti sudah ada pada
manusia secara alamiah. Chomsky (1965; 1975) tidak hanya terkesan akan
betapa kompleksnya bahasa, melainkan juga oleh beberapa banyak kesalahan
dan penyimpangan kaidah pada pengucapan bahasa (performance). Maka
tidaklah mungkin bahwa manusia belajar bahasa (pertama) dari manusia lain;
selama belajar mereka menggunakan prinsip-prinsip yang membimbingnya
menyusun tata bahasa. Belajar bahasa hanyalah mengisikan detail di dalam
struktur yang sudah ada secara alamiah (Purwo 1993:97).

Aliran nativisme beranggapan bahwa perilaku berbahasa adalah
bawaan lahir. Jadi, anak dalam memperoleh bahasanya bukan dipengaruhi oleh
stimuli atau rangsangan dari luar diri si anak. Mereka mengatakan bahwa
setiap anak yang telah berusia 4 tahun telah mampu berbahasa sebagaimana
orang dewasa melakukannya. Lebih lanjut Chomsky (1979) menyatakan bahwa
setiap anak telah dibekali piranti penguasaan bahasa (language acquistion
device). Alat ini merupakan pemberian biologis yang telah berisi program
tentang suatu tata bahasa. Piranti penguasaan bahasa ini merupakan suatu
fisiologis dari otak yang khusus untuk memproses bahasa. Alat ini
memungkinkan anak untuk menguasai bahasa tanpa memperoleh masukan dari
alam sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, berarti setiap anak terlahir dengan
kesemestaan struktur lingusitik ’yang sudah menyatu’. Artinya anak tidak
harus mempelajari ciri-ciri umum struktur semua bahasa manusia, karena anak
terlahir dengan kerangka struktur linguistik (semantik, sintaksis, dan fonologis)
yang dibawa sejak lahir.

4.1.2. Pandangan Nativisme Versi Modifikasi
Kaum nativisme versi modifikasi memandang bahwa komponen bawaan tidak
sebagai satu kesatuan ”pengetahuan” tentang struktur bahasa manusia, tetapi
lebih lanjut sebagai potensi kognitif bawaan substansial untuk memproses bahasa
manusia untuk mencari asal strukturnya. Mereka melihat bahwa anugrah bawaan
anak bukan sebagai isi suatu yang diketahui tetapi lebih lanjut sebagai
kemampuan memproses untuk menemukan. Mereka berpendapat bahwa anak
belajar bahasa melalui interaksi dengan dunianya. Dengan interaksi tersebut anak
tidak hanya dibentuk dan dicetak oleh lingkungannya, tetapi anak membentuk
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dan mencetak lingkungannya, mengubahnya untuk kurun waktu tertentu,
mengendalikannya untuk digunakannya dalam pembelajaran lebih lanjut.
Bagaimana pemerolehan bahasa anak mempengaruhi dan mengendalikan
lingkungannya dapat dibuktikan sebagai berikut:

- anak mempengaruhi cara ibunya berbicara kepadanya
- anak kelihatannya mengendalikan dengan aktif lingkungan kebahasa-

annya untuk memperoleh data yang dibutuhkannya (Lindfors 1980:
108-110).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kaum nativisme
versi modifikasi berpegang teguh pada pendapat:

- adanya kontribusi bawaan substansial bagi pemerolehan bahasa anak
- komponen bawaan mencakup kemampuan kognitif yang berguna

untuk memproses bahasa manusia dan menelusuri bentuk dasarnya.

4.2 Pandangan Behaviorisme
Kaum behaviorisme berpendapat bahwa pemerolehan bahasa anak itu bukan
merupakan bawaan lahir sebagaimana yang dikatakan oleh kaum nativisme.
Pandangan behaviorisme menekankan bahwa proses penguasaan bahasa
(pertama) dikendalikan dari luar, yaitu oleh rangsangan yang disodorkan
melalui lingkungan. Bahasa merupakan salah satu di antara perilaku-perilaku
yang lain. Dengan demikian, kaum behaviorisme istilah bahasa kurang tepat
karena mengkonotasikan suatu yang maujud, sesuatu yang dimiliki atau
digunakan dan bukan sesuatu yang dilakukan. Untuk istilah bahasa mereka
lebih suka menggunakan istilah perilaku verbal (Purwo 1993: 97).

Skinner, pelopor kaum behaviorisme menyatakan bahwa a) anak
terlahir dengan potensi belajar yang bersifat umum yang merupakan bagian
dari bawaan lahir, b) belajar (termasuk belajar bahasa) semata-mata muncul
melalui pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku individual, c) perilaku
(termasuk perilaku bahasa) dibentuk melalui penguatan tanggapan yang
muncul karena rangsangan tertentu, dan pembentukan perilaku yang rumit
seperti perilaku bahasa terdapat pilihan progresif atau penyempitan tanggapan
yang penguatannya positif.

Kaum behaviorisme berpandangan bahwa orang tua, teman bermain,
guru-guru yang berada di sekitarnya turut membantu memberikan rangsangan
kepada anak untuk memperoleh bahasanya. Kemampuan anak dalam
mengembangkan bahasanya itu berbeda-beda dengan yang lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak benar kemampuan berbahasa anak itu sudah
menjadi bawaan lahir sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum nativisme.

Bila diperhatikan kedua pandangan tentang pemerolehan bahasa anak
adalah saling mendukung. Pendapat tersebut harus dipadukan, karena tanpa
adanya LAD atau piranti pemerolehan bahasa, maka anak tidak akan mampu
memproses masukan-masukan unsur-unsur bahasa dari lingkungannya.
Sebaliknya, apabila masukan-masukan berupa unsur-unsur bahasa tersebut
tidak diperoleh anak dari lingkungannya, maka anak tidak akan mampu
berbahasa secara otomatis.
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4.3 Pemerolehan Bahasa
Pengetian pemerolehan bahasa adalah proses pemahaman dan penghasilan
bahasa pada manusia melalui beberapa tahap, mulai dari meraban sampai
kefasihan penuh. Pemerolehan bahasa (language acquisition) adalah suatu
proses yang digunakan oleh kanak-kanak untuk menyesuaikan serangkaian
hipotesis yang makin bertambah rumit, ataupun teori-teori yang masih
terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali terjadi, dengan ucapan-
ucapan orangtuanya sampai dia memilih, berdasarkan suatu ukuran atau
takaran penilaian, tata bahasa yang paling baik serta yang paling sederhana dari
bahasa tersebut (Kiparsky 1968: 194).

Pemerolehan bahasa merupakan suatu proses yang dilakukan oleh
anak-anak dalam menguji hipotesis-hipotesis yang dibuatnya berdasarkan
masukan dari lingkungannya mulai dari memahami makna, struktur bahasa,
sampai dengan memproduksi bahasa tersebut.

4.4 Pemerolehan Kosakata

Bila merujuk pada pendekatan behaviorisme, maka perkembangan
pemerolehan kosakata anak tergantung pada masukan-masukan yang
diterimanya. Hal ini juga ditegaskan Dardjowidjojo yang melakukan penelitian
terhadap cucunya yang bernama Echa. Jumlah maupun macam kosakata yang
telah dikuasai Echa benar-benar tergantung pada masukan yang dia terima

Hasil penelitian maupun “guestimate” mengenai jumlah kata yang
dikuasai anak pada umur-umur tertentu sangat bervariasi. Lock (1995: 361)
menyatakan bahwa pada umur 1,6 tahun sampai dengan 1,8 tahun anak
menguasai sekitar 50 kata. Sebaliknya, Benedict (1979) dan Corrigan (1978)
(dalam Garman 1981: 183) menyatakan bahwa jumlah ini sudah dicapai pada
umur sekitar 1,2 tahun dan 1,3 tahun. Dalam grafiknya, Moskowitz (1981: 124)
menunjukkan bahwa pada umur 1,6 tahun anak sudah menguasai sekitar 100
kata, dan jumlah ini naik menjadi sekitar 275 pada umur 2,0 tahun. Dromi,
yang meneliti perkembangan anaknya, Keren, menguasai bahasa Yahudi
(1987: 110), melaporkan bahwa Keren telah menguasai 337 kata pada waktu
dia berumur 1,5. Penelitian Smith (dalam Garman, 1981: 196) menunjukkan
jumlah sedikit di bawah 500 kata kata pada umur 2,6  (Dardjowidjojo,
1997:27). Dengan demikian dapat diketahui bahwa  anak-anak bervariasi. Hal
ini disebabkan masukan-masukan yang diterima oleh anak frekuensinya
berbeda, dan situasinya pun berbeda pula.

4.5 Pemerolehan Kosakata Anak Umur Empat Tahun

Menurut Clark (1995: 13) kosakata orang dewasa yang produktif adalah sekitar
20.000 –50.000 bentuk kata, sedangkan komprehensinya jauh lebih besar dari
jumlah tersebut. Untuk anak umur 6,0 tahun telah menguasai kurang lebih
14.000 kosakata. Sejak umur 2,0 tahun, kosakata seorang anak akan bertambah
sebanyak 10 kosakata setiap hari. Dengan demikian diketahui bahwa anak akan
menguasai sejumlah 3.650 kosakata per tahun. Jadi anak usia empat tahun telah
menguasai 7.300 kosakata.
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Dardjowidjoyo (2000: 262) menemukan pemerolehan bahasa cucunya
Echa nomina 328, verba 215, adjektiva 106 dan kata fungsi 85. Selanjutnya
beliau menyatakan bahwa perkembangan kosakata anak banyak dipengaruhi
oleh faktor-faktor eksternal. Dia meyakini bahwa pengausaan kata ‘komputer’
oleh Echa, dan belum dikuasai oleh Teguh, anak pembantu mereka yang
berumur 3,8 tahun, semata-mata adalah karena faktor lingkungan.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, sulit diperkirakan berapa jumlah
kosakata yang telah dikuasai oleh seorang anak prasekolah. Hal ini disebabkan
faktor-faktor eksternal yang ada di lingkungan tempat tinggal anak berbeda
satu dengan yang lainnya.

4.6 Stimulus

Sejak manusia lahir ke dunia ini tidaklah serta merta dapat menjadi pintar.
Manusia masih perlu belajar agar menjadi pintar. Dalam mencapai suatu
kepintaran tersebut manusia memerlukan stimuli dari lingkungannya. Begitu
juga dengan kemampuan berbicara dari seorang anak manusia bukan
merupakan bawaan lahir, walaupun potensi untuk berbicara itu sudah memang
ada dalam diri manusia, namun tanpa adanya interaksi sosialk atau stimuli dari
lingkungannya, maka manusia tidak akan dapat mengembangfkan potensi
berbicara yang telah dimilikinya tersebut. Kemampuan berbicara tidak hanya
merupakan pembangkitan sesuatu yang telah terdapat pada kodrat asli, tetapi
juga merupakan suatu gejala sosial. Kalaupun pada manusia terdapat
predisposisi struktural yang sama untuk berbicara, namun bahasa atau kata-
kata khusus yang dikuasai oleh seseorang bergantung pada kesempatan sosial
untuk belajar (Whitherington 1984:130).

Stimuli merupakan faktor penting dalam belajar. Demikian juga halnya
dalam pemerolehan bahasa anak prasekolah. Dengan pemberian stimuli kepada
anak yang sedang belajar bahasa, maka perkembangan bahasa anak dapat
dikontrol. Soemanto (1998: 126) menyatakan bahwa apabila murid tidak me-
nunjukkan reaksi terhadap stimuli, guru tidak mungkin dapat membimbing
tingkah lakunya ke arah behavior.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa stimuli
merupakan faktor penting yang dapat membantu anak dalam belajar. Demikian
juga halnya dengan anak prasekolah yang sedang belajar bahasa sudah barang
tentu perlu mendapat stimuli, agar perkembangan bahasanya semakin ber-
tambah dengan pesat. Tanpa pemberian stimuli yang intensif kepada anak yang
sedang belajar berbahasa, maka perkembangan perbendaharaan bahasa yang
diperoleh anak akan berkembang apa adanya, dan hal ini sulit mengontrolnya.

4.7 Stimulus Respon

Sesungguhnya teori stimulus respon (S-R) tidak tunggal, melainkan merupakan
segugusan teori yang masing-masing lebih kurang mirip satu sama lain, tetapi
sekaligus memiliki kualitas-kualitas tertentu. Teori-teori S-R dikembangkan
oleh para behavioris seperti Ivan Pavlop, Miller, Dollar, B.F. Skinner, dll.
Menurut Skinner, keberhasilan suatu stimulus dalam mendapatkan respon yaitu
didasarkan pada penguatan (reinforcement). Sedangkan Miller berpendapat
bahwa setiap stimulus internal atau eksternal, jika cukup kuat, mampu
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membangkitkan suatu dorongan dan memicu tindakan, seperti tersirat dalam
pernyataan ini, dorongan-dorongan memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan
makin kuat dorongan itu makin bersemangat atau makin tahan uji juga tingkah
laku yang digerakkannya (Miller dalam Hall 1993).

Para Behavioris sepakat bahwa untuk membahas fenomena psikologis
seharusnya diawali dengan stimulus dan diakhiri dengan respon yang
menjulangkan istilah psikologi S-R. Psikologi S-R, karena disusun berdasarkan
proses perilaku antara masukan stimulus dan keluaran respon dengan mengolah
apa yang disebut variabel sela (intervening variables).

Jika definisi yang laus digunakan, sehingga “stimulus” mengacu pada
seluruh kelas pendahulu dan “respon” mengacu pada seluruh kelas keluaran
(perilaku sebenarnya dan hasil perilaku). Psikologi S-R sekedar menjadi
psikologi variabel bebas dan tidak bebas. Dipandang dari cara ini, psikologi S-
R bukanlah teori tertentu tetapi bahasa yang dapat digunakan untuk membuat
jelas informasi psikologis dan dapat dikomunikasikan (Atkinson: 1999: 448).

5 METODE PENELITIAN
5.1 Populasi dan Sampel
Setelah melakukan studi pendahuluan ke lokasi penelitian, peneliti menemukan
20 orang anak prasekolah yang berusia 4 tahun. Jadi populasi penelitian ini
terdiri dari 20 orang anak prasekolah. Populasi penelitian ini berdomisili di
Kecamatan Sei Sekambing Helvetia, Kotamadya Medan. Semua populasi
penelitian ini jumlahnya besar, maka peneliti akan melakukan penelitian
terhadap sampelnya saja. Dalam menetapkan sampel penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik random sampling. Jumlah sampel yang diambil 50% dari
populasi atau 10 orang. Sampel penelitian inilah yang merupakan responden
penelitian.
5.2 Gambaran Umum Responden
Responden penelitian ini adalah anak prasekolah. Umur responden rata-rata 4
tahun. Seusia mereka anak-anak sudah mulai belajar bahasa secara intensif,
sehingga perkembangan kosakata yang mereka miliki berkembang secara pesat
bila dibandingkan dengan anak prasekolah usia di bawah 4 tahun.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap
orang tua responden penelitian ini diperoleh informasi bahwa sebagian
responden telah diperkenalkan atau diajarkan nama-nama huruf, oleh karena
diantara responden telah ada yang mengenal beberapa huruf, walaupun masih
belum fasih benar mengucapkannya dan belum mampu mengenal huruf
tersebut secara benar.

Lingkungan tempat mereka bermain sehari-harinya tidak jauh berbeda.
Itulah sebabnya, masukan-masukan kosakata yang mereka terima relatif sama.

Sepanjang pengamatan yang dilakukan, kemampuan mereka
melafalkan kosakata yang mereka produksi tidak jauh berbeda satu dengan
yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini tidak
memiliki perbedaan yang signifikan dalam melafalkan kosakata, sehingga
pemerolehan kosakata mereka dalam proses menerima stimulus yang diberikan
tidak jauh berbeda.
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5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data
antara lain angket (dalam bentuk gambar-gambar), interview atau wawancara.
Gambar-gambar tersebut dirancang sedemikian rupa agar menarik bagi
responden. Pemilihan gambar sebagai instrumen pengumpul data penelitian ini
dilalukan, karena bagi anak prasekolah benda-benda dalam gambar-gambar
akan selalu menarik untuk dilihat. Penggunaan gambar-gambar ini akan
merangsang anak prasekolah memberikan respon.

Untuk mengetahui apakah responden masih melakukan generalisasi
terhadap benda-benda yang mempunyai karakteristik yang sama, maka
dirancanglah sejumlah gambar benda-benda yang mempunyai karakteristik
yang sama sebagai alat pengumpul datanya. Pengumpulan data pemerolehan
kosakata responden ini dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah
tahap pengujian pra-uji terhadap kemampuan responden memahami gambar-
gambar yang telah peneliti susun sedemikian rupa. Tahap kedua adalah
pemberian stimuli kepada responden. Cara pemberian stimuli ini kepada
responden adalah dengan cara mengumpulkan mereka dalam suatu tempat
tertentu. Tempat yang dimaksud adalah pekarangan rumah tempat tinggal
mereka. Di tempat tersebutlah peneliti memberikan stimuli dimaksud dengan
cara menunjukkan gambar-gambar yang telah dirancang sebelumnya. Dalam
proses pemberian stimuli ini, peneliti dan responden akan terlibat dalam suatu
interaksi, dimana peneliti melakukan semacam ”kegiatan belajar mengajar”.

Tahap ketiga adalah pengujian pasca-uji untuk mengetahui
perkembagnan pemerolehan kosakata responden.

5.4 Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data tentang pemerolehan kosakata responden, peneliti
menggunakan angket (tebak gambar) berupa seperangkat gambar-gambar yang
telah disusun sedemikian rupa. Alasan penggunaan angket (tebak gambar)
dalam bentuk gambar-gambar benda adalah (a) dengan menggunakan gambar-
gambar, berarti tidak perlu menunjukkan benda aslinya kepada responden, (b)
menunjukkan benda aslinya kepada responden akan membutuhkan waktu yang
lama, (c) dengan menggunakan gambar-gambar tidak harus membawa  benda
aslinya kepada responden sehingga dapat menghemat biaya seminimal
mungkin, (d) dengan menggunakan gambar-gambar sebagai instrumen
penelitian ini diharap data penelitian ini akan dapat dikumpulkan dalam waktu
yang relatif singkat, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
bidang pemerolehan bahasa anak prasekolah.

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya pengumpulan data
penelitian ini. Langkah-langkah tersebut adalah melakukan pra-uji,
reinforcement, dan pasca-uji. Pra-uji dimaksudkan untuk mengetahui
pemerolehan kosakata maupun pemahaman makna benda-benda yang menjadi
instrumen pengumpul data oleh responden. Dalam pra-uji ini, ditanyakan apa
nama benda yang terdapat dalam gambar-gambar instrumen penelitian ini
sebagai gambaran kondisi awal pemerolehan bahasa anak prasekolah.
Reinforcement merupakan proses pemberian stimulus kepada responden
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dengan menunjukkan gambar-gambar yang menjadi instrumen. Pemberian
stimulus ini berlangsung selama lima kali. Alokasi waktu setiap pemberian
stimulus adalah 180 menit. Dilakukan pada pagi hari antara pukul 8.00 – 11.00
WIB. Setelah selesai pemberian stimulus, langkah berikutnya melakukan
pasca-uji. Pasca-uji ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan kosakata dan
perkembangan pemerolehan bahasa responden. Pemberian pasca-uji ini
sekaligus merupakan langkah akhir untuk pengumpulan data penelitian ini.

5.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode induktif. Maksudnya,
penulis tetap berpegang teguh pada informasi yang telah diperoleh dari
lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan kerangka berfikir
sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Data yang telah diperoleh dari lapangan akan dianalisis. Analisis data
ini mencakup pemerolehan bahasa responden ditinjau dari perkembangan
semantik, dan perkembangan kosakata.

Sebelum pemberian stimuli kepada responden terlebih dahulu
diberikan pra-uji untuk mengetahui pemerolehan kosakata dan pemerolehan
semantik responden. Setelah itu barulah diberikan stimuli kepada responden.
Sedangkan untuk mengetahui pemerolehan kosakata dan pemerolehan
semantik responden setelah pemberian stimuli, maka dilakukan pasca-uji.

6 ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA PEMEROLEHAN
BAHASA ANAK PRASEKOLAH PEMEROLEHAN KOSAKATA
ANAK PRASEKOLAH

Untuk menjaring data tentang pemerolehan kosakata responden, dengan
menggunakan gambar-gambar nama benda. Jenis gambar-gambar nama benda
yang menjadi instrumen penelitian ini berupa gambar hewan, gambar
kenderaan, gambar tumbuh-tumbuhan, gambar perabotan rumah tangga,
gambar perlengkapan sekolah, gambar elektronik, gambar perkakas, dan
gambar nama bagian tubuh.

Untuk mengetahui nama benda mana saja yang telah diketahui oleh
responden dari instrumen penelitian ini, maka diberikan pra-uji kepada
responden. Sebagai pedoman pemberian skor terhadap jawaban responden,
maka dibuat pedoman sebagai berikut:
a. Responden menebak gambar instrumen pengumpul data penelitian dengan

benar dan lancar (BL), skornya adalah 5.
b. Responden menebak gambar instrumen penelitian dengan benar tetapi

kurang lancar (BKL), skornya adalah 4
c. Responden menebak gambar instrumen penelitian dengan cara

menyebutkan suku katanya saja (SKS), skornya adalah 3.
d. Responden menebak gambar instrumen penelitian dengan nama lain (NL),

skornya adalah 2.
e. Responden tidak memberikan respon atau mengatakan tidak tahu (TMR),

skornya adalah 1.
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Pengolahan data penelitian ini dimulai dari pengolahan data pra-uji. Jawaban
responden diberikan skor sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.
Pemberian skor ini dimaksudkan untuk memperoleh analisis data secara
kuantitatif.

Hasil data pra-uji dimaksud dapat dilihat berikut ini

Tabel 1: Pemerolehan kosakata anak prasekolah (pra-uji)
Alternatif
jawaban

Pasca-uji
Ab llt cck kb Cm

f % f % F % f % f %
a. BL
b. BKL
c. SKS
d. NL
e. TMR

0
0
3
7
0

100
0
30
70
0

1
0
0
9
0

10
0
0
90
0

2
2
0
6
0

20
20
0
60
0

0
0
1
5
4

0
0
10
50
40

0
1
0
8
1

0
10
0
80
10

Jumlah 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100

Sebelum adanya proses stimulus, dari 10 responden tidak satu pun
yang mampu menjawab dengan benar dan lancar nama sebenarnya gambar
benda yang ditanyakan. Adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah nama
hewan kelompok aves jenis ayam, yaitu ayam betina. Sebaliknya ada 70%
responden yang menjawab dengan nama lain, sedangkan yang menjawab
dengan menyebutkan nama gambar tersebut dengan cara menyebutkan suku
katanya saja ada sebanyak 30%.

Gambar hewan berikutnya yang ditanyakan adalah gambar lalat. Ada
90% responden yang menebak gambar tersebut dengan nama lain, sedangkan
yang mampu menebak dengan benar dan lancar hanya 10%. Gambar lain yang
ditanyakan kepada responden dalam upaya mengukur kondisi awal pemerolehan
kosakata  mereka adalah gambar cecak. Hasil pra-uji menunjukkan bahwa
sebelum adanya pemberian stimuli ternyata 60% responden menebak dengan
nama lain. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden belum mengetahui
nama sebenarnya dari gambar cecak yang ditanyakan.

Hasil pra-uji menebak gambar kerbau, ternyata ada 50% menebak
dengan nama lain, sedangkan 40% lagi responden tidak memberikan respon.
Berdasarkan hsil pra-uji tersebut dapat dikatakan bahwa 90% responden yang
belum mengetahui nama sebenarnya dari gambar kerbau tersebut.

Bagaimanakah kemampuan responden menebak gambar cumi-cumi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperoleh ada sejumlah 80% responden
menebak dengan nama lain, 10% tidak memberikan respon, sedangkan yang
mampu menebak benar tapi kurang lancar hanya 10% saja.

Bila diperhatikan jenis gambar hewan yang ditanyakan kepada
responden sebagian memang sudah ada di sekitar mereka, sedangkan yang
lainnya tidak berada di lingkungan mereka. Dari data tersebut di atas memang
sudah ada responden yang telah mengetahui sebagian dari gambar benda yang
ditanyakan. Mengapa ada responden yang telah mengetahui nama sebenarnya
dari gambar yang ditanyakan? Hal ini disebabkan responden tersebut telah
menerima masukan tentang nama benda tersebut. Sementara itu, responden
yang lain belum menerima masukan tentang nama benda tersebut, sehingga
mereka belum mengetahui nama sebenarnya dari benda dimaksud.
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Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap orang tua
responden. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa ada orang
tua yang selalu memperbaiki bahasa anak mereka, tetapi persentasenya
sebanyak 10% saja. Orang tua responden yang 90% lagi kurang
memperhatikan perkembangan pemerolehan kosakata anak-anak mereka.
Mereka mengatakan biarlah perkembangan pemerolehan kosakata anak
tersebut berkembang dengan sendirinya, nanti apabila telah masuk sekolah
perkembangan pemerolehan kosakata anak tersebut berkembang dengan
sendirinya secara alamiah.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar anak prasekolah tidak
perlu diberikan masukan tentang pemerolehan kosakata sejak dini? Adakah
perkembangan yang berarti terhadap pemerolehan kosakata anak prasekolah
apabila sejak dini diberikan stimuli? Bagaimanakah percepatan pemerolehan
kosa kota anak pra sekolah setelah pemberian stimuli?

Berdasarkan hasil pemberian stimuli yang dilakukan terhadap
responden penelitian ini, ternyata ada pengaruh yang signifikan terhadap
perkembangan pemerolehan kosakata anak pra sekolah. Hasil pemberian
stimuli yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas responden mampu
menebak gambar yang ditanyakan denga nbenar dan lancar adalah pada stimuli
ketiga sampai dengan kelima. Stimuli pertama dan kedua cenderung belum
menunjukkan perkembangan yang berarti.

Waktu pemberian stimuli kepada responden harus benar-benar
diperhatikan. Apabila waktu pemberian stimuli tidak diperhatikan, maka hasil
yang diharapkan tidak akan optimal. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian
adalah siapa yang memberikan stimuli tersebut kepada responden. Apabila
yang memberikan stimuli tersebut belum mereka kenal dan akrab dengan
mereka, maka mereka akan merasa takut memberikan respon. Faktor-faktor
psikologis tersebut tidak lepas dari perhatian peneliti. Oleh karena itu, sebelum
pemberian pra-uji, stimuli maupun pasca-uji, maka perlu dilakukan pendekatan
kepada para responden. Setelah pendekatan yang dilakukan berhasil dan
responden memberikan reaksi positip barulah pengumpulan data pemerolehan
kosakata dilakukan.

Gambaran perkembangan pemerolehan kosakata responden setelah
proses pemberian stimuli dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2: Pemerolehan kosakata anak prasekolah (pasca-uji)
Alternatif
jawaban

Pasca-uji
Ab llt cck kb Cm

f % f % F % f % f %
a. BL
b. BKL
c. SKS
d. NL
e. TMR

10
0
0
0
0

100
0
0
0
0

10
0
0
0
0

100
0
0
0
0

10
0
0
0
0

100
0
0
0
0

9
1
0
0
0

90
10
0
0
0

10
0
0
0
0

10
0
0
0
0

Jumlah 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100
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Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mampu
menebak gambar yang ditanyakan dengan nama sebenarnya. Apabila
dibandingkan dengan hasil pra-uji, maka akan dilihat perbandingan yang
sangat mencolok. Pada kondisi awal sebelum pemberian stimuli ternyata
mayoritas responden belum mengetahui nama sebenarnya dari gambar-gambar
yang ditanyakan. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa dengan
adanya pemberian stimuli yang dilakukan secara intensif, maka pemerolehan
kosak kata responden akan berkembang dengan cepat.

6.1 Pemerolehan Semantik Anak Prasekolah
Menurut Clark (1995: 13) leksikon produktif untuk orang dewasa antara
20.000 – 50.000 bentuk kata, dan untuk komprehensinya jauh lebih besar
daripada jumlah itu. Untuk anak, sejak umur 2;0 kosakatanya diperkirakan
bertambah sekitar 10 kata tiap hari, dan pada umur 6;0 seorang anak akan telah
menguasai secara aktif 14.000 kata. Sampai dengan umur 17;0 leksikonnya
bertambah paling tidak 3.000 kata per tahun (dalam Soenjono 2000: 263).

Berkenaan dengan pendapat tersebut di atas, Soenjono mengatakan
bahwa dia tidak yakin apakah patokan jumlah untuk umur di atas 3;0 – 5;0 itu
ada sifat keuniversalannya. Bahkan lebih dari itu, dia tidak yakin apakah ada
patokan sama sekali, mengingat bahwa perkembangan leksikon itu banyak
sekali, mengingat bahwa perkembangan leksikon itu banyak sekali dipengaruhi
oleh faktor-faktor eksternal. Dia yakin bahwa telah dikuasainya kata
‘komputer’ oleh Echa, dan belum dikuasainya kata ini oleh Teguh, anak
pembantunya yang berumur 3,8, semata-mata karena faktor lingkungan.

Lebih lanjut Soenjono menyatakan bahwa dari data yang diperolehnya
dalam melakukan penelitian pemerolehan bahasa Echa yang ada tampak bahwa
dalam perkembangan leksikonnya gejala penggelembungan makna, agak lebih
banyak ditemukan daripada penciutan makna. Menurutnya, bagi Echa, yang
dinamakan teman, misalnya, tidak harus entitas yang memiliki fitur semantik
[+animal] dan [+manusia]. Karena itu, kalau dia mandi sring ditunggui oleh
‘teman-temannya’, yakni boneka, bebek plastik, kayu apung, dsb.... di sini
tampak bahwa Echa telah membuat generalisasi yang terlalu luas sehingga
makna yang dimaksud berubah sama sekali (Soenjono 2000: 253-264).

Bila berpedoman pada pendapat Soenjono tersebut di atas, maka dapat
dikatakan bahwa anak prasekolah berusia empat tahun masih melakukan
generalisasi terhadap benda-benda yang memiliki karakteristik yang sama.
Selanjutnya dalam penelitian ini, akan dilihat apakah benar anak prasekolah
usia empat tahun masih melakukan generalisasi atau melakukan peng-
gelembungan makna atas sebuah kata atau sebaliknya.

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata gambar benda yang
mempunyai karakteristik yang hampir sama selalu digeneralisasikan
responden. Saat pra-uji dilakukan kepada responden dengan materi gambar
‘ayam’ tersebut ternyata mereka melakukan generalisasi dengan menyebutkan
gambar tersebut adalah gambar ‘ayam’. Hal ini menunjukkan bahwa mereka
belum mampu membedakan jenis-jenis ‘ayam’. Berdasarkan data tersebut,
dapat dikatakan bahwa benar anak prasekolah usia empat tahun masih belum
mampu membedakan benda yang hampir mirip bentuknya. Begitu juga ketika
beberapa macam gambar kenderaan yang hampir mirip yaitu gambar
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kenderaan roda dua seperti sepeda motor ‘Black Astrea’, ‘Hokaido’, ‘vega’.
Menurut responden ketiga gambar yang ditanyakan tersebut adalah gambar
‘kereta’. Walaupun telah diberikan stimuli sebanyak dua kali, namun mereka
tetap mengatakan bahwa gambar tersebut adalah gambar ‘kereta’. Mereka
benar-benar melakukan generalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa menurut
mereka setiap kenderaan bermotor roda dua adalah ‘kereta’. Sampai dengan
stimuli ketiga mayoritas responden masih mengatakan gambar tersebut adalah
gambar ‘kereta’. Namun pada stimuli keempat dan kelima sudah ada yang
mengatakan gambar tersebut dengan nama sebenarnya. Mengapa mereka sulit
memahami gambar tersebut? Jawabannya adalah, pertama, gambar tersebut
sangat mirip sekali, kedua, orang-orang yang berada di lingkungan sekitar
mereka hampir tidak pernah menyebutkan nama kenderaan tersebut dengan
nama sebenarnya, tetapi menyebutnya dengan nama ‘kereta’.

Merujuk pada data tersebut, apabila responden telah memasukkan kata
tersebut ke dalam leksikonnya, maka perlu pemberian stimuli yang lebih
intensif untuk merubah pendapat mereka tentang benda tersebut.

Perkembangan pemerolehan semantik responden sebelum pemberian
stimuli dapat dilihat berikut ini

 Tabel 3: Pemerolehan semantik (pra-uji)
Alternatif
jawaban

Pra-uji
Kdl kmd by

f % f % f %
a. BL
b. BKL
c. SKL
d. NL
e. TMR

0
0
0
10
0

0
0
0

100
0

0
0
0
9
1

0
0
0
90
10

0
5
4
1
0

0
50
40
10
0

10 100 10 100 10 100

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 100% responden belum
mengetahui nama sebenarnya dari gambar ‘kadal’ (kdl) yang ditanyakan.
Mereka memberikan respon atau jawaban tetapi masih belum benar. Dalam hal
ini, mereka melakukan hipotesis tentang nama sebenarnya dari gambar kdl
yang ditanyakan tersebut, namun hipotesis yang mereka lakukan itu belum
benar. Responden menebak gambar tersebut dengan sebutan NL. Menurut
mereka, gambar tersebut adalah gambar ‘buaya’ (by). Demikian juga halnya
dengan gambar yang berikutnya yaitu gambar ‘komodo’ (kmd). Mereka
menebak gambar tersebut dengan NL. Persentase responden yang menebak
NL, tentang gambar kmd tersebut ada sebanyak 90%. Berdasarkan data yang
diperoleh, nama gambar kmd tersebut mereka sebut by.

Mengapa mereka menggeneralisasikan  gambar tersebut gambar
buaya? Hal ini disebabkan mereka telah mengetahui gambar by, sebagaimana
data pada tabel 3 di atas. Demikian juga halnya, apabila mereka telah
mengetahui gambar kdl, sedangkan gambar kmd dan by belum mereka ketahui,
maka mereka akan mengatakan bahwa gambar kmd dan by tersebut adalah
gambar kdl.
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ternyata responden melihat
ciri-ciri yang dimiliki hewan tersebut hampir sama, oleh karena itu, mereka
belum mampu membedakan gambar tersebut secara benar. Di samping ciri-ciri
hewan tersebut sangat mirip sekali, faktor lain yang membuat responden belum
mengetahui nama sebenarnya dari gambar kdl dan kmd tersebut antara lain,
mereka belum pernah menerima masukan tentang kosakata tersebut. Sementara
itu, gambar by sudah sering mereka lihat baik melalui televisi maupun di buku,
sedangkan gambar kmd dan kdl belum pernah mereka lihat.

Setelah dilakukan stimuli pemerolehan semantik responden dapat lihat
pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4: Pemerolehan semantik (pasca-uji)
Alternatif
jawaban

Pra-uji
Kdl kmd by

f % f % f %
f. BL
g. BKL
h. SKL
i. NL
j. TMR

5
3
0
1
1

50
30
0
10
10

4
4
0
1
1

40
40
0
10
10

10
0
0
0
0

100
0
0
0
0

10 100 10 100 10 100

Data pasca-uji tersebut menunjukkan bahwa ada sebanyak 50% responden
yang menebak BL, dan 30% BKL, 10% NL, sedangkan 10% lagi TMR untuk
gambar kdl. Sementara itu, ada 40% BL, 40% BKL, 10% NL, dan 10% lagi
TMR untuk gambar kmd. Gambar by telah mampu ditebak oleh responden
secara BL. Dengan membandingkan data pra-uji dan pasca-uji tersebut di atas,
maka diperoleh informasi bahwa ada perbedaan yang signifikan tentang
pemerolehan semantik responden setelah adanya pemberian stimuli.

Dari data di atas menunjukkan bahwa semakin intensif lingkungan
memberikan stimuli, maka semakin pesat perkembangan pemerolehan bahasa
anak prasekolah bila dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi secara
alamiah.

7 SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian ini dan sebagai jawaban dari
tujuan penelitian, maka dapat ditarik simpulan bahwa anak prasekolah masih
melakukan generalisasi terhadap benda yang memiliki karakteristik yang sama.
Juga dari penelian ini diperoleh simpulan bahwa semakin intensif lingkungan
memberikan stimuli, maka semakin pesat perkembangan pemerolehan bahasa
anak prasekolah.
7.2 Saran
Pemberian stimuli sejak dini kepada anak prasekolah hendaknya dilakukan
secara intensif, agar pemerolehan kosakata yang akan menjadi leksikonnya
bertambah dengan pesat. Begitu juga komprehensi anak prasekolah terhadap
benda-benda hendaknya sudah dimulai sejak dini, agar dapat memahami hal-
hal yang berbeda di lingkungannya secara cepat.
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