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Abstract
The article discusses vocabulary growth ease (VGE) happening
to a child aged 1;9, and relates it to other aspects of his
language development. The study is a re-analysis of the
findings of a naturalistic participatory-observation into the
child’s linguistic production during the process of acquiring
Bahasa Indonesia as a first language. In the original study, the
data,  collected  for  one  year,  from  age  1;6  to  age  2;6,  were
spontaneous utterances recorded in classification cards together
with the situational contexts. For the present study, a number of
findings were re-analyzed, placing VGE at the center of
analysis. It could be concluded that when VGE happens
considerable progress could be witnessed in other aspects:
lexical, phonological, morphological, syntactic, and semantic.
The true language acquisition process might actually start when
a child demonstrates VGE, since it is at this time that he starts
internalizing and re-creating the lexico-grammar of the target
language.
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PENDAHULUAN
Salah satu gejala umum pemerolehan bahasa pertama yang terjadi pada Tahap
Telegrafis antara usia 1;6 dan 2;0 adalah Percepatan Pertumbuhan Kosakata,
PcPK, yang umumnya dikenal dengan istilah Vocabulary Growth Spurt. Gejala
ini dijelaskan oleh Vygotsky (1962) dengan postulat-postulatnya bahwa (1)
pada awal perkembangannya, bahasa dan pikiran memiliki akar masing-
masing, (2) pada perkembangan kemampuan berbahasa dapat dipastikan
adanya tahap pra-berpikir, dan pada perkembangan berpikir dapat dipastikan
adanya tahap pra-bahasa, (3) sampai tahap tertentu, kedua kemampuan ini
berkembang pada jalurnya sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain, dan
kemudian (4) kedua jalur ini menyatu—pada saat inilah berpikir mulai menjadi
verbal dan berbahasa mulai menjadi rasional. Tentunya tidak tertutup
kemungkinan adanya proses berpikir yang tidak dapat difasilitasi oleh bahasa
(misalnya, ilham atau inspirasi); dan juga sebaliknya tidak semua tindakan
kebahasaan senantiasa rasional (misalnya, fungsi phatic communion).

Saat bahasa mulai berfungsi menjadi alat berpikir dan pikiran mulai
diungkapkan melalui bahasa ditandakan oleh dua hal: (1) keingin-tahuan anak
yang tiba-tiba meningkat atas nama-nama benda, yang mudah dipahami akan
mengakibatkan (2) peningkatan jumlah kosakata aktif yang luar biasa. Akan
tetapi, berdasarkan perhitungan matematis sederhana saja, dengan
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mempertimbangkan laju pemerolehan kosakata anak dan jumlah kosakata aktif
yang dikuasai anak, PcPK ini dipercaya cepat atau lambat niscaya akan
berakhir.

Kosakata aktif Mara pada usia 1;9 adalah 320 kata (Raja, 1998). Pada
saat  itu  laju  pemerolehannya  adalah  4  kata  per  hari.  Dengan  angka  ini,
diproyeksikan kosakata aktifnya pada usia 2;0 akan berjumlah 560, pada usia
3;0 akan berjumlah 2000, pada usia 4;0 akan berjumlah 3440, dan pada usia
7;0 akan mencapai jumlah 7760. Kosakata aktif Mika pada usia 1;9 adalah 458
kata (Raja, 2003), dengan laju pemerolehan 5 kata per hari. Dengan angka ini,
diproyeksikan kosakata aktifnya pada usia 2;0 akan berjumlah 908, pada usia
3;0 2708, pada usia 4;0  4508, dan pada usia 7;0 akan mencapai jumlah 10908
kata.

Proyeksi ini tidak dapat diterima karena sangat jauh berbeda dengan
perkiraan Fry (1979) dan Cruttenden (1979), yang sama-sama menyatakan
bahwa kosakata aktif anak berjumlah 2000 pada usia 4;0 dan 4000 pada usia
7;0. Oleh karena itu, dapat dipastikan PcPK pada suatu saat tentu akan
berakhir. Berakhirnya percepatan ini dapat disebut Pelambatan Pertumbuhan
Kosakata, PlPK, (Vocabulary Growth Ease).

Makalah ini dimaksudkan untuk mengetengahkan bagaimana
pelambatan ini berkaitan dengan, atau setidaknya, terjadi pada saat yang
bersamaan dengan perkembangan kebahasaan anak pada aspek-aspek lain,
yaitu, aspek leksikal, fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantis.

1  METODOLOGI
Kajian ini merupakan telaah ulang atas hasil penelitian pengamatan-libat
naturalistik atas produksi kebahasaan seorang anak laki-laki bernama Mika
dalam proses memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama (Raja,
2003). Mika paling muda dari lima laki-laki bersaudara; keempat saudaranya
adalah Mogi, usia 2;9 pada saat dimulainya pengamatan, Mara, usia 4;5, Mirza,
usia 8;9, dan Mada, usia 11;5. Bahasa pertama dari kedua orangtua lima
bersaudara ini adalah bahasa Indonesia ragam informal, sedangkan bahasa
sehari-hari yang digunakan keluarga itu di rumah juga bahasa Indonesia ragam
informal walaupun pada saat penelitian keluarga itu tinggal di Malang.
Pengumpulan data dilakukan selama satu tahun, mulai saat Mika berusia 1;6
dan berakhir saat ia berusia 2;6. Data yang dikumpulkan berupa ujaran spontan
subyek tanpa elisitasi dan direkam pada kartu klasifikasi bersama dengan
konteksnya. Untuk keperluan makalah singkat ini, sejumlah temuan penelitian
itu ditelaah ulang dengan menempatkan gejala PlPK sebagai acuan telaah.

2  PELAMBATAN PERTUMBUHAN KOSAKATA
Dalam literatur perkembangan bahasa anak, laju pertumbuhan diartikan
sebagai jumlah hari yang diperlukan oleh seorang anak untuk menambahkan
satu kata ke dalam perbendaharaan katanya. Ingram (1989) mengutip hasil
penelitian yang dilakukan oleh Benedict yang menunjukkan bahwa rata-rata
anak yang menjadi subyek penelitian tersebut membutuhkan waktu 3 hari
untuk menambah satu kata pada pemerolehan 50 kata pertama. Dengan kata
lain, laju pertumbuhan kosakata dalam pemerolehan 50 kata pertama adalah 3.
Makna dari istilah laju pertumbuhan ini tidaklah umum dan dapat
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membingungkan. Oleh karena itu, yang dimaksudkan laju pertumbuhan
kosakata dalam makalah ini adalah jumlah kata baru yang terekam diproduksi
oleh anak setiap hari.

Tabel 1 menyajikan laju pertumbuhan kosakata Mika, yaitu, jumlah
rata-rata kata baru yang teramati diproduksi olehnya pada setiap hari
pengamatan. Misalnya, laju pertumbuhan pada Minggu Pengamatan 1 adalah
21,28. Ini berarti bahwa ia terekam memproduksi 21 sampai 22 kata baru
setiap hari pada minggu itu. Laju pertumbuhan pada Minggu 52 adalah 1,57.
Ini berarti bahwa tiap hari minggu itu ia terekam memproduksi 1 sampai 2 kata
baru.

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Minggu Laju Minggu Laju Minggu Laju Minggu Laju

01 21,28 14 0,00 27 0,00 40 0,43
02 4,86 15 0,14 28 0,00 41 0,86
03 10,43 16 1,14 29 0,00 42 1,28
04 6,86 17 1,14 30 0,00 43 0,86
05 4,71 18 0,86 31 1,14 44 1,57
06 4,71 19 0,86 32 2,86 45 0,86
07 3,57 20 0,43 33 2,57 46 1,28
08 2,71 21 1,28 34 1,28 47 1,00
09 2,43 22 1,28 35 0,86 48 1,43
10 1,28 23 1,71 36 2,43 49 1,14
11 1,14 24 1,28 37 0,86 50 1,57
12 0,86 25 1,28 38 1,14 51 1,00
13 0,57 26 0,00 39 1,28 52 1,57

5,45 1,14 1,20 1,24

         Tabel 1:  Laju Pertumbuhan Kosakata Mika

Tabel 1 juga menyajikan rata-rata laju pertumbuhan triwulan. Pada
Triwulan 1 (usia 1;6—1;9), Mika terekam memproduksi 5 sampai 6 kata baru
setiap hari pengamatan, sedangkan pada Triwulan 2 (usia 1;9—2;0), Triwulan
3 (usia 2;0—2;3), dan Triwulan 4 (usia 2;3—2;6), ia teramati memproduksi
rata-rata 1 kata lebih sedikit saja. Sebagai perbandingan, pada usia 1;9, Mara
(Raja, 1998) terekam memproduksi 4 kosakata baru pada setiap hari
pengamatan. Dengan demikian, dapatlah diperkirakan bahwa baik Mika
maupun Mara menunjukkan gejala percepatan pertumbuhan kosakata hingga
usia 1;9.

Pada minggu-minggu akhir Triwulan 2, laju pertumbuhan kosakata
Mika menurun, dan tetap bertahan sekitar 1,2 kata baru per hari hingga akhir
pengamatan pada usia 2;6. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa
PlPK terjadi pada Mika pada usia 1;9. Apabila pengamatan atas produksi
kebahasaan Mara dilanjutkan, ada kemungkinan bahwa ia juga akan
mengalami PlPK pada usia yang kurang lebih sama.

3  PLPK  DAN PERKEMBANGAN LEKSIKAL
Sebagian orang menganggap janggal menggunakan klasifikasi kata bahasa
orang dewasa dalam kajian tentang kata bahasa anak, terutama mengingat kata
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yang diproduksi anak usia 1;0—2;0 pada umumnya berdiri sendiri sebagai
ujaran satu-kata. Griffiths (1986) menyatakan, “…[it is] bizarre to classify the
presyntactic child’s words into parts of speech (nouns, verbs, adjectives, etc).”
Namun demikian, nampaknya tidak ada cara lain yang praktis dan sederhana
untuk membahas jenis kata bahasa anak. Bagaimanapun, bahasa anak bergerak
menuju bahasa target, yakni bahasa orang dewasa. Dardjowodjojo (2000)
mengklasifikasi kata-kata yang digunakan oleh subyeknya Echa ke dalam 4
kelompok: nomina, verba, ajektiva-adverbia, dan kata fungsi. Klasifikasi
semacam ini didukung oleh Foster (1990) yang menyatakan bahwa ada dua
kelompok besar kata bahasa anak, yakni, kata isi dan kata fungsi. Oleh karena
itu, klasifikasi kata yang diproduksi oleh Mika dalam kajian ini secara garis
besar akan mengikuti klasifikasi yang sudah dilakukan oleh Dardjowidjojo
(2000).

Selama satu tahun pengamatan, Mika terekam menggunakan 743 kata:
325 (43,7%) nomina, 162 (21,8%) verba, 145 (19,5%) ajektiva-adverbia, dan
92 (12,4%) kata fungsi, dan 19 (2,6%) lain-lain. Perlu dikemukakan bahwa
kategori kata fungsi mencakup empat jenis kata: kata seru (misalnya Yes!,
Hore!, Waw!, Nah lho!, Aduh!, dan Oh iya!), ungkapan kesantunan dan
permainan (misalnya terimakasih, cilukba, uncang-uncang angge, dadah, halo,
dan salamualaikum), partikel (misalnya dong, ya, ya Bu ya, sih, kan, deh, dan
mah), dan kata depan dan kata sambung (misalnya, ke, kaya, dari, tapi, yang,
untuk, di, dan buat).

Jenis
Kata

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Nomina 187 40,8 43 47,8 51 56,0 44 42,3
Verba 100 21,8 20 22,2 19 20,9 23 22,1

Aj-Adv 96 21,0 12 13,3 13 14,3 24 23,1
Fungsi 60 13,1 12 13,3 7 7,7 13 12,5

Tabel 2: Jenis Kata Per Triwulan
Jenis
Kata

Anak
Echa 2;0 Echa 3;0 Mara 1;10 Mika 2;6

Nomina 60% 52% 46.3% 43.7%
Verba 23% 26% 28.7% 21.8%
Aj-adv 10% 16% 14.7% 19.5%
Fungsi 7% 6% 10.3% 12.4%

Tabel 3 Perbandingan Proporsi Jenis Kata
Sumber: Dardjowidjojo (2000), Raja (1998, 2003)

Proporsi nomina, verba, ajektiva-adverbia, dan kata fungsi dalam
kosakata aktif Mika dari triwulan ke triwulan selama satu tahun pengamatan
bervariasi (Tabel 2). Proporsi verba nampak paling konstan, proporsi ajektiva-
adverbia turun pada Triwulan 2 dan 3 tapi kemudian naik pada Triwulan 4,
proporsi kata fungsi menurun pada Triwulan 3 dan naik pada Triwulan 4,
sedangkan proporsi nomina naik pada Triwulan 2 dan 3 tapi kemudian turun
pada Triwulan 4. Dengan demikian, terdapat kecenderungan menurunnya
proporsi nomina dan naiknya proporsi kata fungsi terutama pada Triwulan 4.
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Fluktuasi proporsi keempat jenis kata yang diproduksi Mika selama 4
triwulan nampaknya tidak dapat langsung dikaitkan dengan PlPK  yang terjadi
pada saat usianya 1;9, yakni pada Triwulan Pengamatan 1. Namun demikian,
pola menurunnya proporsi nomina dan naiknya proporsi verba, ajektiva-
adverbia, dan kata fungsi dapat pula dilihat melalui perbandingan proporsi
beberapa anak Indonesia (Tabel 3).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada saat terjadi percepatan
pertumbuhan kosakata PlPK, anak sangat tertarik pada “permainan” penamaan
benda (labeling), sehingga proporsi nomina pada bahasa anak Tahap Telegrafis
sangat tinggi. Terjadinya pelambatan, yang diikuti oleh naiknya proporsi verba,
ajektiva-adverbia, dan kata fungsi serta turunnya proporsi nomina, menun-
jukkan bahwa anak mulai menyadari bahwa memperoleh bahasa bukanlah
sekedar “menamai benda-benda.” Seiring dengan perkembangan kognitifnya,
anak mulai mengalihkan perhatiannya pada jenis kata yang secara kognitif
lebih kompleks. Hal ini sesuai dengan pengamatan Clark dan Clark (1977) dan
Slobin (1973) bahwa tingkat kesukaran kognitif kata turut menentukan jenis
kata mana yang diperoleh anak lebih dulu.

4  PLPK  DAN PERKEMBANGAN FONOLOGIS
Perkembangan fonologis dalam makalah ini dibatasi pada perkembangan
kualitas pengucapan atau pelafalan kata. Perlu diingat bahwa orang dewasa
sering didapati memvariasi pelafalan kata sesuai dengan tuntutan situasi.
Misalnya, kata terimakasih dilafalkan [sih] dalam “Sih ya,” [makasih] dalam
“Makasih lho,” dan [terima kasih] dalam “Terimakasih banyak.” Pemvariasian
lafal seperti ini justru mengindikasikan kompetensi tinggi dalam berbahasa.
Namun lain halnya dengan anak.

Pelafalan anak diketahui luas sangat tidak konsisten, yang disebabkan
antara lain oleh sedang berkembangnya sistem fonologi dan oleh belum
tercapainya kemampuan motorik yang diperlukan untuk mengucapkan suara-
suara tertentu. Moskowitz (1973) melakukan penelitian yang melibatkan
seorang anak usia 2;2 yang menggunakan lima versi fonetik untuk kata “taksi”:
[tQksi], [taùsi], [tQsi], [taksti] dan [taksi]. Geirut dkk. (1999)
mengkonfirmasi hal ini dengan menyatakan bahwa “...the very same words
may even be produced in multiply different ways.” Ini dinamakan variabilitas
fonetik oleh Ingram (1986), dengan memberikan ilustrasi bagaimana seorang
anak bernama Jennika usia 1;6 pada satu hari menggunakan 4 versi fonetik
untuk satu kata “blanket”: [bwati], [bati], [baki] dan [batit].

Hal yang kurang lebih sama terjadi pada Mika. Secara umum, Mika
menggunakan 3 sampai 7 versi fonetik untuk melafalkan ke-743 kata yang
digunakannya selama setahun pengamatan. Beberapa kata, seperti kata “sentil”
hanya memiliki satu versi fonetik [ntiN]. Sejumlah kata lain memiliki 10
sampai 12 versi, bahkan kata “belum” terekam diujarkannya dengan 18 versi
fonetik:[uwom, buùom, buwom, buom, buwoN, «m, bom, mboN, b«wom,

 uN, «wom, wum, wom, bum, b«um, buùum, wuN, buoN].
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Berdasarkan jumlah versi fonetiknya, kata-kata yang diproduksi Mika
antara usia 1;6 dan 2;6 dapat digolongkan menjadi dua: stabil dan tak stabil.
Satu kata digolongkan memiliki pelafalan yang stabil jika memiliki satu versi
atau tidak lebih dari dua versi fonetik yang mirip; contohnya [mam] dan
[maN] untuk kata “mam” atau [pu] and [apu] untuk kata “sapu”. Akan tetapi,
jika dua versi dari suatu kata dipandang tidak memiliki kemiripan yang dekat,
misalnya [kiki] and [tsiki] untuk kata “ciki”, maka kata itu digolongkan tak
stabil. Berikut sejumlah contoh kata yang pelafalannya stabil dan tak stabil.

Kata Pelafalan Ket
mam [mam], [maN] stabil
sayang [ayaN] stabil
tabrak [abak] stabil
yes [yaS] stabil
Aa Mada [ada] stabil
ibu [bu], [mbu], [ibu], [bubu], [«bu], [ebo]  tak stabil
minum [num], [nam], [minam], [mimi], [nanam],  

[nom], [nonom], [inum], [inam], [minum]  

tak stabil

masuk [atsuk], [tsuk], [atuk], [matsuk], [acuk],  

[aSuk], [ncuk]  

tak stabil

bangun [aNum], [amuN], [aNuN], [baNun] tak stabil
awas [iyaS], [ayaS], [aS], [awaS], [awa], [awas]  tak stabil

Sepanjang tahun pengamatan dari usia 1;6 sampai 2;6, Mika terekam
menunjukkan perbaikan kualitas pelafalan. Tabel 4 menunjukkan bagaimana,
dari triwulan ke triwulan, proporsi kata yang memiliki pelafalan stabil
senantiasa naik sedangkan proporsi kata yang memiliki pelafalan tak stabil
selalu turun, dengan fluktuasi tajam antara Triwulan 2 dan 3. Dengan kata lain,
mulai Triwulan 2 pada usia 1;9 Mika menunjukkan kemajuan pesat dalam hal
pelafalan kata.

Pelafalan
Triwulan

1
Triwulan

2
Triwulan

3
Triwulan

4
Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh %

Stabil 215 46,9
4  53 58,8

9  75 82,4
2  88 84,6

2

Tak Stabil 243 53,0
6  37 41,1

1  16 17,5
8  16 15,3

8

      Tabel 4:  Kestabilan Pelafalan per Triwulan

Jika dikaitkan dengan gejala PlPK, kesimpulan yang mungkin ditarik
adalah bahwa pada saat anak menunjukkan penurunan laju pemerolehan
kosakata, perhatiannya lebih terarah pada aspek lain dari bahasa target, dalam
hal ini fonologi, sehingga menghasilkan perkembangan pelafalan yang pesat.
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Dengan kata lain, “kemandegan” perkembangan bahasa pada satu aspek
nampaknya dibarengi oleh “kemajuan” pada aspek lain.

5  PLPK  DAN PERKEMBANGAN MORFOLOGIS
Perkembangan morfologis yang dimaksud dalam makalah ini dibatasi pada
perkembangan kemampuan anak dalam memanfaatkan morfem terikat dalam
produksi kebahasaannya. Sepanjang tahun pengamatan, Mika terekam
menggunakan 10 morfem terikat (Tabel 5). Tingkat produktivitas masing-
masing morfem tersebut berbeda-beda, dan frekuensi penggunaannya oleh
Mika dari triwulan ke triwulan juga berbeda-beda (Tabel 6). Perlu diperhatikan
bahwa angka-angka pada Tabel 6 tidak menyertakan jumlah kemunculan
morfem {r} karena morfem ini merupakan kasus khusus (Raja, 2006).

Tabel 6 jelas memperlihatkan bagaimana frekuensi kemunculan
morfem terikat meningkat tajam pada Triwulan 3 dan 4, setelah mengalami
penurunan pada Triwulan 2. Hal ini mungkin sekali terjadi karena pada
umumnya kemunculan morfem terikat pada Triwulan 1 berupa “unanalyzed
chunks,” yaitu, ujaran yang belum teranalisis. Misalnya, morfem {n-} muncul
pertama kali pada Minggu Pengamatan 2, namun baru dapat dipandang
terperoleh pada Minggu 49, dan morfem {ber-} yang juga pertama kali
terekam pada Minggu 2 namun hingga akhir pengamatan ternyata tidak muncul
kembali sehingga dipandang tak terperoleh. Contoh lain adalah morfem {di-}
dan {-an}. Keduanya terekam muncul pertama kali pada Minggu 7 Triwulan 1,
namun morfem {di-} baru terperoleh pada Minggu 37 Triwulan 3 sedangkan
morfem {-an} baru terperoleh pada Minggu 16 Triwulan 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 -in bukain 2 1;6(9) 6 1;7(11) 124 26,55
2 n- nembak 2 1;6(9) 49 2;5(9) 4 0,85
3 ber- berdiri 2 1;6(10) — — 2 0,42
4 {r} tututup 7 1;7(15) 9 1;7(28) 97 20,77
5 di- digigit 7 1;7(17) 37 2;2(11) 7 1,49
6 -an tembakan 7 1;7(17) 16 1;9(20) 32 6,85
7 -ku nyinyiku 32 2;1(9) 38 2;2(18) 9 1,92
8 -nya tempenya 32 2;1(10) 37 2;2(15) 141 30,19
9 {R} lari-lari 33 2;1(13) 34 2;1(22) 46 9,85

10 ke-an kelihatan 48 2;5(2) 50 2;5(12) 5 1,07
467 99,96

    Tabel 5:  Morfem Terikat

1 Nomor 6 Titik Perolehan, Minggu
2 Morfem 7 Titik Perolehan, Usia
3 Contoh 8 Jumlah Kemunculan
4 Kemunculan Pertama, Minggu 9 Persentase Kemunculan
5 Kemunculan Pertama, Usia
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Minggu Jumlah Minggu Jumlah Minggu Jumlah Minggu Jumlah
01 0 14 0 27 0 40 9
02 3 15 0 28 0 41 15
03 2 16 1 29 0 42 19
04 0 17 1 30 0 43 25
05 1 18 0 31 2 44 16
06 3 19 1 32 7 45 8
07 4 20 1 33 6 46 16
08 1 21 0 34 4 47 21
09 3 22 1 35 5 48 14
10 1 23 1 36 8 49 21
11 0 24 1 37 13 50 29
12 1 25 1 38 19 51 20
13 1 26 0 39 26 52 39

20 8 90 252

                Tabel 6:  Jumlah Ujaran Dengan Morfem Terikat

Jika dikaitkan dengan gejala PlPK, dapatlah disimpulkan bahwa saat
mengalami penurunan laju pertumbuhan kosakata, anak nampaknya sedang
sibuk berupaya menguasai sistem morfologi bahasa target, sehingga
menghasilkan perkembangan pesat dalam hal penggunaan morfem terikat
dalam produksi kebahasaannya segera setelah terjadinya gejala PlPK. Dengan
demikian, “kemandegan” perkembangan bahasa pada satu aspek terlihat
diiringi oleh atau bahkan seperti memicu “kemajuan” pada aspek lain.
6  PLPK  dan Perkembangan Sintaksis
Salah satu ciri Tahap Telegrafis, yang pada umumnya terjadi mulai usia 1;6
sampai usia 2;0, adalah mulai munculnya ujaran multi-kata dalam produksi
kebahasaan anak. Hal ini penting karena jika anak mulai memproduksi dua
atau lebih kata di dalam satu unit intonasi ujaran, itu berarti ia mulai
menerapkan aturan-aturan sintaksis dalam produksi kebahasaannya. Bates dan
MacWhinney (1979) berpendapat hanya terdapat empat cara untuk
mengungkapkan makna non-linear melalui ungkapan kebahasaan yang linear
sifatnya: leksikon, urutan kata (word order), morfologi, dan intonasi. Karena
sifat linear dari bahasa, pada saat memproduksi satu ujaran dua-kata, misalnya,
anak dihadapkan pada keharusan untuk memilih kata mana yang akan
diujarkan pertama dan kata mana yang akan diujarkan kedua. Dengan
demikian, anak dituntut untuk mengembangkan penguasaan atas urutan kata,
word order, sehingga berkembanglah kompetensi sintaksisnya.

Ingram (1989), setelah mengemukakan adanya kemungkinan
kesukaran membedakan ujaran multi-kata yang diproduksi anak untuk pertama
kali dengan serangkaian ujaran satu-kata, menawarkan empat kriteria yang
aslinya ditawarkan oleh Fonagy: jeda, tekanan, adanya suara glotal, dan kontur
intonasi. Lengkapnya, tidak ada jeda antara kata di dalam ujaran multi-kata,
hanya satu kata dari ujaran multi-kata memiliki tekanan utama, biasanya tidak
ada suara glotal terdeteksi di antara kata di dalam ujaran multi-kata, dan hanya
kata kedua atau terakhir dari ujaran multi-kata memiliki intonasi terminal
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menurun. Berikut adalah contoh tipikal ujaran multi-kata yang terekam
diproduksi Mika sepanjang tahun pengamatan.

Nomor Ujaran Nomor Ujaran
0019 Mika bobo 0803 Aa Mogi nggak susu
0271 Aa Ija nakal 0945 Mika minum Bapak
0399 Aa Mogi maen luar 1309 tadi Mika liat

Manda
0497 Mika permen 1348 ini baju Mika
0534 Mika bobo nggak 2151 ini punya Mika
0780 Mika tentara 2309 tadi Bapak ke apa

Dalam makalah singkat ini, yang dimaksud dengan perkembangan sintaksis
dibatasi pada peningkatan jumlah ujaran multi-kata yang diproduksi oleh Mika.
Sepanjang tahun pengamatan, Mika terekam memproduksi 2474 vokalisasi
yang dapat dikategorikan sebagai ujaran multi-kata. Tabel 7 memperlihatkan
jumlah ujaran multi-kata yang diproduksi oleh Mika setiap minggu dan setiap
triwulan. Jelas terlihat bagaimana produksi ujaran multi-kata meningkat ajeg
dari triwulan ke triwulan, dengan lonjakan tinggi pada Triwulan 3 dan 4, satu
hal yang dinamakan percepatan pertumbuhan sintaksis (syntactic spurt) oleh
Ingram (1989).

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Min
ggu

Jumlah Mingg
u

Jumlah Mingg
u

Jumlah Mingg
u

Jumlah

01 17 14 0 27 0 40 32
02 14 15 1 28 0 41 67
03 19 16 25 29 0 42 59
04 43 17 11 30 0 43 89
05 28 18 22 31 58 44 91
06 28 19 33 32 112 45 31
07 55 20 70 33 109 46 68
08 25 21 20 34 54 47 95
09 49 22 33 35 60 48 72
10 29 23 72 36 99 49 104
11 16 24 54 37 57 50 119
12 16 25 46 38 45 51 112
13 4 26 8 39 62 52 141

343 395 656 1080

Tabel 7:  Jumlah Ujaran Multi-Kata

Jika dikaitkan dengan PlPK yang dialami Mika pada usia 1;9 pada Triwulan
Pengamatan 1, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa terjadinya PlPK diikuti oleh
peningkatan produksi ujaran multi-kata. Dengan kata lain, nampaknya
stagnansi pada pemerolehan kosakata aktif diikuti oleh, atau barangkali bahkan
memungkinkan terjadinya, perkembangan kemampuan sintaksis yang sangat
pesat, sebagaimana diindikasikan oleh lonjakan produksi ujaran multi-kata.
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7  PLPK  DAN PERKEMBANGAN SEMANTIK
Anak sering didapati menggunakan kata bahasa orang dewasa dengan makna
yang tidak umum. Gejala ini sering disebut overekstensi (overextension) (Clark
dan Clark, 1977; Ingram, 1989). Clark dan Clark (1977) berpendapat bahwa
anak menggunakan kata dengan makna overekstensi berdasarkan bentuk,
gerakan, ukuran, suara, tekstur, dan rasa. Ini mungkin ada benarnya pada
overekstensi terhadap nomina, terutama nomina kongkret. Namun tidak dapat
sepenuhnya berlaku untuk verba, ajektiva, adverbia, dan kata fungsi.

Clark, dikutip oleh Ingram (1989) dan Foster (1990), mengajukan
Hipotesis Fitur Semantik (HFS) untuk menjelaskan gejala overekstensi
berbagai jenis kata, termasuk nomina. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa
makna suatu kata dapat diurai menjadi serangkaian fitur dasar yang bersama-
sama membentuk makna kata sebagai satu kesatuan utuh. Hipotesis ini
selanjutnya mengasumsikan bahwa anak memperoleh fitur-fitur ini satu demi
satu, fitur yang lebih umum diperoleh lebih dulu daripada fitur yang lebih
spesifik. Misalnya, untuk kata “kucing” anak pertama-tama memperoleh fitur
[+animate], [-human], dan [+kaki empat]. Oleh karena itu, pada tahap ini,
sebelum anak memperoleh fitur-fitur lain yang lebih spesifik, anak mungkin
akan menggunakan kata “kucing” untuk merujuk pada singa, kuda, sapi,
beruang, dan hewan-hewan lain yang juga memiliki ketiga fitur dasar tersebut.

Sepanjang tahun pengamatan, Mika terekam menggunakan 91
(12,24%) dari 743 butir kosakata aktifnya dengan makna overekstensi. Contoh:

Kata Makna Overekstensi
anjing anjing laut, domba, harimau
banyak utuh (biskuit), besar (noda di celana), dua (kelereng), deras (hujan),

gemuk (ikan buntal)
mpus badut bentuk sapi, burung hantu, kelinci, sapi, beruang, angsa,

kelinci, antelop, boneka harimau, tupai
abis tidak ada (cicak, motor, lilin, bantal, kelereng, anak-anak di

halaman sekolah, robot), kecil sekali (volume tv), hitam (monitor
tv), kosong (bungkus permen, tempat tustel, mangkok), mati (tv),
berhenti (hujan), tidak kelihatan (baju berpusing di dalam mesin
cuci)
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Gambar 1:  Overekstensi per Triwulan
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Griffiths (1986) percaya bahwa “overextension usually ceases as soon
as the child’s production repertoire includes what adults would deem to be a
more appropriate word.” Sementara itu, HFS mengasumsikan bahwa
overekstensi berangsur-angsur akan hilang dengan semakin banyaknya fitur-
fitur spesifik dari suatu kata yang dipahami anak. Nampaknya, kedua pendapat
ini dapat saling melengkapi karena Griffiths mengimplikasikan pemerolehan
kata baru sedang HFS mensyaratkan pemerolehan keseluruhan fitur yang
membangun makna suatu kata.

Demikian pula halnya dengan Mika. Seiring dengan semakin banyak
kata yang diperolehnya serta semakin banyak fitur dari suatu kata yang
dipahaminya, semakin sedikit jumlah kata yang ia gunakan dengan makna
overekstensi. Mika terekam menggunakan 51 kata dengan makna overekstensi
pada Triwulan 1, 18 kata pada Triwulan 2, 13 kata pada Triwulan 3, dan 9 kata
pada Triwulan 4 (Gambar 1). Gambar 1 jelas memperlihatkan bagaimana
makna overekstensi turun drastis dari triwulan ke triwulan, terutama dari
Triwulan 1 ke Triwulan 2.

Jika dikaitkan dengan PlPK, dapat disimpulkan bahwa pada saat anak
tidak terlihat menunjukkan kemajuan yang berarti secara kuantitatif dalam hal
pemerolehan kata, ia sebenarnya sedang bekerja keras memahami dan
menguasai fitur-fitur halus dari kata-kata yang sudah diperolehnya, sehingga ia
dapat menggunakan kata-kata itu dengan lebih baik sesuai dengan penggunaan
dalam bahasa orang dewasa. Dengan kata lain, “kemandegan” perkembangan
bahasa pada satu aspek dibarengi/diikuti oleh “kemajuan” pesat pada aspek
lain.

8  PENUTUP
Kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah bahwa gejala Pelambatan
Pertumbuhan Kosakata pada Mika dibarengi dan/atau diikuti oleh kemajuan
yang cukup pesat pada aspek-aspek tersebut di atas. Barangkali tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa proses pemerolehan bahasa yang sesung-
guhnya mulai terjadi pada saat anak menunjukkan gejala PLPK (VGE), karena
pada saat inilah anak mulai menginternalisasi dan mencipta-ulang sistem
leksiko-gramar dari bahasa target. Fry (1979) berpendapat bahwa
“…systematic observation of children’s speech… produces convincing
evidence that the child’s brain is formulating the principles of grammar for
itself.” Hal ini sesuai nampaknya dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Peters (1986) bahwa anak memperoleh bahasa dengan cara “repeatedly
constructing, testing, and revising hypotheses.”
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