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PENDAHULUAN 
Pemerolehan Bahasa Kedua atau PBK, sebagai padanan SLA dalam bahasa 
Inggris, telah tumbuh dengan paradoks yang menarik.  PBK telah berkembang 
sebagai cabang ilmu yang mapan, namun sekaligus juga tampil dengan 
berbagai versi yang berbeda.  Kini, dalam usianya menjelang empat dasawarsa, 
PBK merupakan disiplin ilmu yang mandiri dan otonom; ia bukan bagian dari 
Linguistik atau Pengajaran Bahasa (terutama TEFL atau TESL), meskipun PBK 
terkait erat dengan keduanya.  Kemandirian PBK nampak jelas, antara lain, 
dengan munculnya mata-kuliah PBK (SLA) di Jurusan Linguistik atau 
Pendidikan Bahasa, dengan terbitnya buku-buku SLA (dalam bahasa Inggris) 
sejak tahun 1980-an sampai saat ini, dan dengan mapannya keberadaan jurnal 
Studies in Second Language Acquisition dan Second Language Research.  
Kehadiran PBK dengan 'wajah serupa tapi tak sama' dapat dimaklumi karena 
wataknya yang multidisipliner.  Sebagaimana telah disinggung di depan, PBK 
menyerap sejumlah prinsip keilmuan, antara lain, dari bidang Linguistik, 
Pengajaran Bahasa, Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi dengan Linguistik 
dan Psikologi sebagai akar tunjangnya, dan Pengajaran Bahasa sebagai 
pemetik buahnya. Aneka wajah PBK muncul dengan jelas bila kita cermati isi 
buku yang di sampulnya tertera Second Language Acquisition dengan atau 
tanpa kata atau frasa lainnya, misalnya karya Krashen (1981 dan 1982), Ellis 
(1985), Larsen-Freeman & Long (1991), dan Gass & Selinker (1996).  
Terbitnya buku Saville-Troike (2006) yang diresensi ini tidak bermaksud 
menyeragamkan aneka wajah PBK, melainkan menegaskan adanya sejumlah 
pertanyaan mendasar, yang jawaban-jawabannya memperjelas potret PBK 
masa kini. 

ISI BUKU 

Buku Introducing Second Language Acquisition karya Muriel Saville-Troike 
(2006) terdiri atas 7 bab.  Bab 1, yang sama wording-nya dengan judul buku: 
Introducing Second Language Acquisition, mendefinisikan PBK sebagai 
"kajian terhadap individu dan kelompok yang mempelajari suatu bahasa 
sesudah bahasa pertama (B1) yang mereka peroleh di masa kanak-kanak, dan 
terhadap proses pemerolehan bahasa kedua (B2) tersebut" (hlm. 2).  Bab ini 
juga mengajukan tiga pertanyaan mendasar tentang PBK: 
 (1) Apa yang sebenarnya diketahui oleh pembelajar B2? 
 (2) Bagaimana pembelajar memperoleh pengetahuan tentang B2? 
 (3) Mengapa sebagian pembelajar lebih berhasil daripada yang lain? 
Jawaban terhadap ketiga pertanyaan ini digali secara terus-menerus pada enam 
bab berikutnya, sehingga menghasilkan gambaran PBK yang lebih utuh. 
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Bab 2, Foundations of Second Language Acquisition, membandingkan 
proses pemerolehan B1 dan B2, yang hasilnya menjunjukkan bahwa perbeda-
annya jauh lebih menonjol daripada persamaannya.  Keduanya memang sama-
sama merupakan proses pembelajaran bahasa; tetapi pemerolehan B1 bertolak 
dengan kemampuan bawaan, tumbuh menjadi bahasa anak, dan berkembang 
matang menjadi bahasa orang dewasa dengan kompetensi penutur asli.  
Sebaliknya, pemerolehan B2 bertolak dengan kompetensi B1, berkembang atas 
dasar faktor-faktor kepribadian si pembelajar (seperti bakat bahasa dan moti-
vasi), terbentuk oleh kualitas pengajaran, terpengaruh oleh transfer, dan ber-
akhir sebagai kompetensi aneka bahasa (multilingual). 

Bab 3, The Linguistics of Second Language Acquisition, mengemuka-
kan bahwa bahasa pada dasarnya bersifat sistematis, simbolis, dan sosial.  
Setiap bahasa terdiri dari komponen-komponen berjenjang: leksikon, fonologi, 
morfologi, sintaksis, dan wacana (hlm. 33).  Pendekatan linguistik terhadap 
PBK dapat dikategorikan sebagai pendekatan formal dan pendekatan fung-
sional.  Gabungan dari dua pendekatan ini menghasilkan tiga jawaban terhadap 
tiga pertanyaan mendasar di atas. Jawaban terhadap "apa yang diketahui pem-
belajar" mencakup pengetahuan tentang kosakata dan gramatika serta ke-
mampuan menggunakan keduanya untuk menyampaikan gagasan dan pesan.  
Jawaban terhadap "bagaimana PBK berlangsung" bersifat kontradiktif: (a) 
pemerolehan B2 serupa dengan pemerolehan B1, dengan Gramatika Semesta 
sebagai pemandu utama; atau (b) pemerolehan B2 serupa dengan proses 
pembelajaran lainnya, yang akan berhasil bila memenuhi syarat-syarat 
pemrosesan informasi dalam komunikasi verbal.  Jawaban terhadap "mengapa 
hasil PBK bervariasi" mengacu pada perbedaan faktor-faktor internal yang 
berkaitan dengan bahasa dan pikiran, serta faktor-faktor eksternal yang 
menyangkut kebutuhan dan kesempatan berkomunikasi (hlm. 62). 

Aspek linguistik yang dibahas di Bab 3 terkait erat dengan aspek 
psikologi di Bab 4, The Psychology of Second Language Acquisition.  
Terhadap tiga pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa, psikologi memberi-
kan jawaban yang berbeda dengan linguistik. Terhadap pertanyaan apa, 
jawabannya adalah terjadinya perubahan struktur neurologis serta munculnya 
susunan baru dalam otak dwibahasawan atau aneka bahasawan.  Terhadap per-
tanyaan bagaimana, psikologi menjawab bahwa pemerolehan B2 serupa 
dengan proses pembelajaran pengetahuan dan ketrampilan lainnya; ada-
giumnya "learning is learning."  Terhadap pertanyaan mengapa, jawabnya ter-
letak pada pengaruh faktor-faktor individu si pembelajar, yang meliputi usia, 
bakat bahasa, motivasi, dan gaya serta strategi belajar (hlm. 94). 

Bab 5, Social Contexts of Second Language Acquisition, berawal 
dengan membahas kompetensi komunikatif dalam B2, yang didefinisikan 
sebagai "apa yang perlu diketahui oleh pembelajar B2 untuk berkomunikasi 
secara tepat dan wajar dalam masyarakat penutur B2" (hlm. 100). Masalahnya 
adalah bagaimana membantu pembelajar B2 mengembangkan kompetensi 
komunikatif mereka. Dalam perpspektif sosial, terdapat dua jenis konteks: 
konteks mikrososial dan konteks makrososial. Konteks mikrososial adalah si-
tuasi komunikatif di mana bahasa digunakan secara formal atau informal, dan 
interaksi bisa bersifat publik atau privat.  Konteks ini menuntut penggunaan 
bahasa secara santun dan benar, sesuai dengan kaidah pragmatik dan sosio-
linguistik.  Sebaliknya, konteks makrososial menjelaskan martabat dan prestise 
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bahasa, identitas penutur, dan kekuatan sosial yang mendorong atau meng-
hambat penggunaan bahasa tertentu. Kedua jenis konteks ini mempengaruhi, 
secara langsung atau tak langsung, perkembangan kompetensi komunikatif 
dalam pemerolehan B2. 

Dengan melanjutkan bahasan tentang kompetensi komunikatif, Bab 6, 
Acquiring Knowledge of L2 Use, lebih jauh membedakan antara kompetensi 
akademis dan kompetensi ienterpersonal, dan sekaligus mengaitkan kedua-
nya dengan ketrampilan bahasa yang bersifat reseptif (menyimak dan mem-
baca) maupun produktif (berbicara dan menulis).  Bila pembelajar lebih me-
merlukan kompetensi akademis, maka penguasaan ketrampilan berbahasa 
mengikuti urutan berikut: membaca, menyimak, menulis, dan berbicara.  
Sebaliknya, jika pembelajar lebih mementingkan kompetensi interpersonal, 
maka urutan penguasaan ketrampilan berbahasa adalah sebagai berikut: me-
nyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Sebagai penutup, Bab 7, L2 Learning and Teaching, menyajikan 
intisari PBK yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta menunjukkan 
implikasinya terhadap pembelajaran dan pengajaran B2.  Tinjauan dari sudut 
pandang linguistik, psikologi, dan konteks sosial terhadap ketiga pertanyaan 
apa, bagaimana, dan mengapa menghasilkan tiga jawaban yang menakjubkan.  
Fokus linguistik menjawab pertanyaan apa, fokus psikologi menjawab 
pertanyaan bagaimana, dan fokus sosial menjawab pertanyaan mengapa.  
Wawasan konseptual ini membawa sejumlah implikasi penting terhadap 
pembelajaran dan pengajaran B2, antara lain: (a) temukan dan ketahui secara 
cermat tujuan pembelajar; (b) tentukan skala prioritas dalam pengajaran sesuai 
dengan tujuan pembelajar; (c) gunakan perspektif linguistik, psikologi, dan 
konteks sosial secara arif dalam menentukan kegiatan pembelajaran dan 
pengajaran; (d) pahami kekuatan dan kelemahan pembelajar, dan sesuaikan 
prosedur pembelajaran dan pengajaran dengan kondisi pembelajar; dan (e) 
gunakan pendekatan integratif secara bijak, karena tidak ada metode atau 
teknik "terbaik" untuk mempelajari dan mengajarkan B2. 

KOMENTAR 
Buku Saville-Troike ini, dengan sejumlah ciri khas yang menyertainya. sangat 
layak menyebut dirinya sebagai buku "Pengantar."  Setiap bab didahului 
dengan Rangkuman Bab dan Istilah Kunci, yang membantu pembaca meng-
antisipasi dan menyiapkan skemata bagi setiap topik yang akan dibahas.  Juga, 
setiap bab diikuti oleh (a) Ringkasan, yang menyarikan isi bahasan, dan (b) 
Latihan untuk belajar mandiri maupun untuk berlatih menerapkan prinsip-
prinsip PBK dalam pembelajaran dan pengajaran B2.  Latihan untuk belajar 
mandiri dilengkapi dengan Jawaban Latihan di akhir buku.  Ada pula 
Glosarium, yang memudahkan pembaca mencari penjelasan istilah; dan 
Indeks, yang menunjukkan kepada pembaca di halaman mana suatu topik 
dibahas.  Buku ini menjadi lebih menarik dengan menampilkan foto-foto ilmu-
wan terkemuka di bidang keahlian masing-masing: Lado (Analisis Kontrastif), 
Chomsky (Linguistik), Broca (Neurosain), MacWhinney (Psikologi), Vygotsky 
(Psikologi Sosial), dan Lambert (juga Psikologi Sosial).  Foto keenam tokoh 
ini semakin menegaskan pentingnya perspektif linguistik, psikologi, dan 
konteks sosial guna memahami hakekat PBK. 
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Dibandingkan dengan buku-buku SLA lainnya, buku Saville-Troike ini 
terasa khas dan mudah diikuti alur logikanya, karena ia menampilkan tiga 
pertanyaan mendasar (apa, bagaimana, dan mengapa) mengenai PBK, dan 
mempertemu-silangkan ketiga pertanyaan tersebut dengan perspektif linguistik, 
psikologi, dan konteks sosial.  Dengan pendekatan integratif yang berimbang, 
buku ini benar-benar menunjukkan watak PBK yang multi- dan inter-
disipliner. Sementara di bidang Linguistik, ide-ide Chomsky, Halliday, dan 
Hymes merupakan tiga teori makro yang terpisah, dalam buku ini knowledge of 
language, communicative competence, dan language functions berpadu secara 
apik, tanpa mempermasalahkan asal-usulnya yang terkadang saling 
bertabrakan. Bahkan dengan memadukan ketiga pemikiran besar tersebut, buku 
ini berhasil menyajikan aspek linguistik dalam PBK secara komprehensif.  
Pendekatan integratif yang cantik dalam buku ini mengingatkan kita pada 
enlightened eclectisism yang dikemukakan oleh Hammerly (1982: 25), yang 
intinya adalah "mengumpulkan dan memadukan berbagai unsur dari semua 
sumber yang terpercaya, sehingga terbentuk gugusan ide baru yang segar, 
padu, dan harmonis, guna memecahkan suatu masalah secara efisien dan 
efektif." 

Perlu dicatat bahwa buku ini tidak memaparkan sejarah singkat 
pertumbuhan PBK, tidak membahas secara eksplisit teori-teori makro dalam 
PBK, dan juga tidak berbicara secara tuntas mengenai metodologi penelitian 
dalam PBK.  Mengapa buku ini "mengabaikan" tiga hal tersebut?  Jawabnya: 
hanya Saville-Troike yang tahu.  Saya menduga, karena penekanan pada 
pendekatan integratif secara total, buku ini terpaksa menyisihkan sejumlah 
topik yang mungkin mengandung kontradiksi. Tambahan lagi, ini adalah 
sebuah buku pengantar, sehingga tidak ada keharusan untuk mencakup semua 
topik bahasan dalam PBK.  Singkatnya, buku Saville-Troike adalah buku 
pengantar yang menyajikan PBK secara terfokus, jernih, dan enak dibaca.  
Buku ini layak dipilih sebagai buku teks untuk program S1 atau S2, dan perlu 
dibaca oleh mahasiswa doktoral dan para dosen untuk menyegarkan kembali 
pengetahuan dan pemahaman mereka tentang PBK. 
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