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PENDAHULUAN

Pemerolehan bahasa anak dan perkembangannya sangatlah menarik untuk dikaji. Di seluruh
dunia, dalam pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu, anak-anak menganut suatu jadwal
biologis tertentu yang tidak dapat ditawar-tawar. Kemudahan anak dalam mempelajari bahasa
pertamanya tidak lepas dari masa keplastisan otak atau masa golden age yang hanya
berlangsung singkat hingga anak mengalami masa puber atau masa lateralisasi (penyebelahan
otak). Sesudah masa puber kemampuan penguasaan bahasa secara alamiah sudah tidak
memungkinkan lagi.

Pada masa-masa keemasaan itulah kemampuan belajar bahasa anak mencapai puncaknya.
Penguasaan aksen dapat berjalan dengan sempurna, namun kemampuan logika (sintaktikal)
belum berkembang dengan baik. Inilah yang membedakan antara belajar bahasa asing pada
masa kanak-kanak dan belajar bahasa asing yang dimulai pada masa remaja. Kemampuan
menguasai aksen tidak akan ditemui pada orang dewasa yang baru belajar bahasa asing sesudah
masa pubernya. Buku Child Language Acquisition and Growth menjelaskan proses-proses
tahapan pemerolehan bahasa anak tersebut dengan lengkap dan mendalam. Penjelasan yang
diberikan dilengkapi dengan contoh-contoh dari berbagai bahasa di dunia. Buku ini wajib
dibaca bagi mereka yang tertarik dengan masalah pemerolehan bahasa pertama anak.

FORMAT DAN GAYA PENULISAN
Buku ini terdiri atas dua belas bab dan tujuh apendik: bab 1. The Growth of Language, bab 2.
What is Acquired?, bab 3. What is the problem of language acquisition?, bab 4. How we can
construct a theory of language acquisition, bab 5. Brain and language development, bab 6. The
nature of nurture, bab 7. How can we tell what children know? Methods for the study of
language acquisition, bab 8. The acquisition of phonology, bab 9. The acquisition of syntax, bab
10. The acquisition of semantics, bab 11. On the nature of language growth, dan bab 12.
Conclusion: toward an integrated theory of language acquisition. Tujuh apendik turut
melengkapi buku yang ditulis dengan gaya bahasa yang mudah difahami dan disertai dengan
permasalahan dan topik-topik penelitian terbaru yang memancing kita untuk mendalami lagi.
Tujuh apendik tersebut adalah 1. Developmental milestones in motor and language development
(adapted from Lenneberg 1967), 2a. Developmental milestones in infant speech perception, 2b.
Examples of sound distinctions perceived by infants, 3. Developmental milestones in infant
speech production, 4. Developmental milestones in infant syntax: perception, 5. Developmental
milestones in infant syntax: production, 6. Developmental milestones in infant semantics., 7.
Abbreviations and notations. Huruf yang dipakai dalam buku ini meskipun agak kecil namun
masih nyaman dibaca. Selain memaparkan teori-teori secara berurutan disertai contoh-contoh
yang bervariasi dan relevan pada akhir setiap bab, buku ini juga dilengkapi dengan kesimpulan
dan daftar bacaan lebih lanjut. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, tidak berbelit,Cukup
ringkas, namun mendalam. Bila melihat daftar pustaka yang digunakan penulis, maka jelaslah
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penulis mampu merangkum beragam teori beserta contohnya tersebut ke dalam intisari yang
cukup memudahkan pembaca untuk memahaminya.

ISI BUKU
Bab satu The Growth of Language

Bab pertama memaparkan secara ringkas isi dalam buku, misalnya tentang logika
dan pengembangan teori yang digunakan, pertanyaan-pertanyaan penting seputar penelitian
pemerolehan bahasa, teori-teori dasar, struktur penulisan buku, hingga kepada pembentukan
teori yang komprehensif dalam pembentukan teori pemerolehan bahasa. Pada bagian akhir bab
ini dan bab-bab selanjutnya dilengkapi dengan buku-buku bacaan pendukung untuk
memperdalam setiap pembahasan yang dikaji dalam setiap babnya.

Bab dua What is Acquired?
Bab ini dimulai dengan pertanyaan mendasar tentang “apa itu bahasa? apa itu pemerolehan?”.
Dimulai dengan penjelasan bagaimana bahasa diperoleh, pembentukan grammar dalam otak,
penerimaan otak secara auditory, pembentukan konsep-konsep sehingga manusia dapat
mewujudkan tujuan atau maksud mereka dalam berkomunikasi. Penjelasan dalam bab ini cukup
jelas dan terinci karena disertai contoh-contoh yang menjelaskan tentnag konsep-konsep
tersebut.

Bab tiga What is the problem of language acquisition?
Bab ini memfokuskan kepada hambatan-hambatan yang dialami anak-anak dalam pemerolehan
bahasanya. Hambatan ini ada yang bersifat positif (pengalaman kebahasaan) dan bersifat negatif
(pembelajaran dari lingkungan). Selain dua hal tersebut diterangkan secara panjang lebar
mengenai sebab-sebab yang bersifat alamiah seperti menguraikan pertumbuhan fisik yang
beriringan dengan pertumbuhan bahasa hingga sebab-sebab secara linguistis.

Bab empat How we can construct a theory of language acquisition.
Dalam upaya memahami konstruksi teori pemerolehan bahasa ini, pada bab empat dikemukakan
tentang metode/pendekatan teoritis baik yang bersifat induktif deduktif maupun pendekatan
secara empiris dan rasionalisme. Pembahasan selanjutnya diarahkan kepada Language
Acquisition Device (LAD) hingga Universal Grammar-nya Chomsky. Penjelasan teori tersebut
cukup spesifik dilengkapi contoh-contoh dari bahasa Inggris dan Spanyol. Selain itu untuk lebih
mendalami tentang teori dalam merekonstruksi pemerolehan bahasa maka dilakukan
perbandingan antara teori tersebut  dengan teori lainnya misalnya teori Functionalism and
Competition Model (F&CM), model-model konektivisme, hingga Language Making Capacity-
nya Slobin.

Bab lima Brain and language development
Pembahasan tentang pemerolehan bahasa tidak dapat dilepaskan dari salah satu organ terpenting
dalam diri manusia : otak. Otak memegang peranan penting dalam proses kebahasaan. Otak
terbagi menjadi dua bagian yaitu otak kiri dan otak kanan. Dalam masa perkembangannya,
menurut Lenneberg kita mengenal apa yang dinamakan dengan masa keemasan atau Golden
Age. Selama masa ini, dimana otak masih plastis/menyatu, merupakan masa-masa terbaik anak
belajar bahasa. Sayangnya, masa ini hanya berlangsung hingga seorang anak mengalami masa
puber atau masa menuju kedewasaan. Setelah masa ini secara alamiah kemampuan belajar
bahasa sudah tidak dimungkinkan lagi. Teori ini telah dibuktikan dengan ketidakmampuan
Genie dalam menguasai bahasa. Selain itu bab lima ini secara ringkas membahas tentang
bagian-bagian otak yang berhubungan dengan bahasa beserta efek yang ditimbulkan oleh
rusaknya bagian tersebut misalnya afasia.
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Bab enam The nature of nurture.
Bahasa adalah salah satu elemen utama dan mendasar dalam hidup manusia. Kehadirannya pun
merupakan keajaiban yang dianugrahkan Tuhan kepada manusia. Berkaitan dengan hal tersebut
pada bab ini dimulai dengan membahas pemerolehan bahasa pada anak-anak yang tuli. Jika
bahasa merupakan proses peniruan, apa yang dapat ditirukan oleh anak yang tuli? Pembahasan
selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses penerimaan bahasa itu yang
dimulai dari proses babbling hingga terbentuknya kata maupun kalimat. Proses penerimaan ini
dilakukan antara lain dengan membandingkan kemampuan pemerolehan bahasa pada anak-anak
di beberapa negara seperti Perancis, Inggris, Swedia, hingga Jepang. Bab ini diakhiri dengan
pembahasan mengenai tahapan-tahapan dalam pengalaman komunikasi kebahasaan.

Bab tujuh How can we tell what children know? Methods for the study of language acquisition.
Dalam bab ini dibahas tentang metode-metode dalam studi pemerolehan bahasa. mulai dari
metode naturalistic hingga eksperimental. Seluruh teori disertai contoh-contoh dan penggagas
teori tersebut. Penjelasan tentang teori-teori beserta contohnya tersebut disajikan secara
bertahap mulai dari metalinguistic/grammatically judgment, speech production, imitation
hingga model-model comprehension.

Bab delapan The acquisition of phonology.
Dalam tahap awal setelah kelahiran, bayi akan belajar mengucapkan vokal. Tahap ini
merupakan jenjang tahapan pertama sebelum melangkah dalam pengucapan konsonan atau
kombinasi keduanya sehingga menghasilkan kata-kata sederhana. Tahapan fonological inilah
yang menjadi topik bahasan utama dalam bab delapan ini. Pada bab ini juga diberikan contoh-
contoh dalam banyak bahasa yang kesemuanya menunjukkan kekhasan dalam tahapan proses
penguasaan fonologi seorang anak.

Bab Sembilan The acquisition of syntax.
Dalam tahapan selanjutnya setelah pemerolehan fonologi, anak mulai belajar menyusun tata
bahasa atau grammar. Tahapan susunan kata hingga membentuk kalimat yang utuh dijelaskan
secara lengkap disertai contoh-contoh dalam berbagai bahasa. Contoh yang disajikan cukup
menarik karena kita dapat melihat pola-pola kebahasaan yang ditampilkan secara detil dengan
penekanan pada kata-kata tertentu yang menunjukkan tuturan tertentu seorang anak ketika
mereka sedang belajar bahasa.

Bab sepuluh The acquisition of semantics
Kemampuan memahami makna kata dan rangkaiannya dalam kalimat sangat menarik untuk
dikaji. Dalam bab ini dijelaskan mengenai “kreativitas” anak dalam menyusun pemahaman
mereka terhadap makna suatu kata dan rangkaiannya. Kemampuan ini diperoleh melalui
“pengalaman” linguistis dan pragmatik. Sama seperti bab-bab sebelumnya setiap teori selalu
disertai dengan contoh-contoh yang cukup banyak dan bervariasi.

Bab sebelas On the nature of language growth
Bab ini secara panjang lebar membahas tentang proses perkembangan bahasa anak.
Kemampuan anak dalam merangkai kata hingga menjadi kalimat yang bermakna merupakan
suatu kemampuan yang luar biasa. Jika merujuk kepada Universal Grammarnya Chomsky maka
anak itu secara alamiah telah dibekali dengan kemampuan berbahasa, namun jika merujuk
kepada pengalaman dalam proses belajar dengan lingkungannya maka anak harus melewati
tahapan linguistik yaitu mulai dari tahapan pemerolehan fonologi, sintaksis hingga semantik.
Inilah komponen dasar dalam membangun kemampuan berbahasa anak yang dibahas dalam bab
ini.
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Bab dua belas Conclusion: toward an integrated theory of language acquisition
Bab terakhir ini berisi rangkuman teori-teori dalam pemerolehan bahasa. Pokok bahasan
terfokus kepada kesimpulan umum yang merangkum berbagai pola, metode maupun berbagai
pendekatan bagi anak dalam memperoleh bahasa pertamanya. Secara keseluruhan bab ini
berusaha

Buku karya Barbara C. Lust ini cukup lengkap memaparkan teori beserta contoh-
contohnya. Pemaduan beberapa teori yang saling mundukung dan menguraikannya secara
objektif mampu membawa pembaca untuk dapat memahami pembahasan masing-masing teori
dengan leluasa tanpa adanya keterpaksaan untuk menerima teori tertentu sebagai teori yang
terbaik.

Contoh-contoh yang digunakan untuk menjelaskan teori cukup lengkap dan bervariasi,
mulai dari bahasa Inggris hingga ke bahasa Sinhala. Buku-buku rujukan lain yang diberikan di
setiap akhir bab menunjukan referensi  mana yang dapat digunakan untuk menambah
pengetahuan kita tentang masalah yang sedang dibahas.

Penulis buku ini mampu menguraikan konsep-konsep yang sesungguhnya rumit dengan
menggunakan bahasa yang tidak berbelit dan contoh-contoh yang cukup bervariasi sehingga
memudahkan pembaca untuk memahami maksudnya.

Secara keseluruhan buku ini dapat menjadi salah satu buku teks wajib bagi dosen dan
mahasiswa yang berminat mempelajari masalah pemerolehan bahasa. Masih banyak
permasalahan maupun topik penelitian yang dapat digali dari pemerolehan bahasa pada anak-
anak, karena hal ini merupakan suatu masalah hakiki yang ada dalam diri manusia itu sendiri,
dan masih banyak rahasia yang belum tersingkap di dalamnya.
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