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Abstrak 

Dalam proses permerolehan bahasa, baik bahasa pertama 

maupun bahasa kedua, terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi. Dalam pemerolehan bahasa pertama 

dipengaruhi 9 faktor urutan usia (chronological age), faktor 

kesehatan secara umum faktor perbedaan jenis kelamin, faktor 

kecerdasan dan faktor millieu. Sedangkan faktor-faktor 

penunjang dalam keberhasilan belajar bahasa kedua adalah 

model konseptual belajar bahasa, bakat bahasa dan kesulitan 

inter dan intra linguistik dalam belajar bahasa. Selain itu, faktor 

yang juga sangat berpengaruh dalam proses pemerolehan 

bahasa adalah faktor lingkungan. 
 

Kata kunci : umur, jenis kelamin, kecerdasan, milieu, pereko-

nomian, kemasyarakatan 

 

1 PENDAHULUAN 

 Belajar termasuk di dalamnya belajar berbahasa merupakan 

aktivitas individu yang menghasilkan pengalaman tertentu yang 

menentukan kualitas perunahan tingkah laku (behavior change) pada 

individu pelajar, dan perubahan tersebut mengarah pada kematangan. 

(Brown, 1987 : 7) 

Pengajaran bahasa, terutama pengajaran bahasa kedua 

mengenal tiga rangkaian secara bertingkat ialah pendekatan metode 

dan teknik. Banyak aliran yang telah mengembangkan beberapa jenis 

metode. Namun demikian, tidak adanya satu metode yang unggul 

untuk semua aspek keterampilan berbahasa, dan konsistennya suatu 

keberhasilan metode mengisyaratkan adanya faktor-faktor lain yang 

memberi efek terhadap keberhasilan pengajaran bahasa itu. Metode 

bukanlah faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan itu, akan 

tetapi hanya merupakan salah satu faktor di antara sejumlah faktor. 

Berbagai faktor turut mempengaruhi pemerolehan bahasa 



 

 88INTERLINGUA Vol 4, April 2010 

seseorang sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Misalnya 

faktor umur, faktor bakat, motivasi, kesulitan inter dan intralinguistik, 

kecerdasan dan lain sebagainya. 

Di samping hal-hal tersebut di atas, faktor lingkungan 

berpengaruh juga dalam dunia pengajaran. Faktor lingkungan akan 

menggambarkan tingkat kehidupan dan prestasi belajar murid-murid. 

(Glenn Myera Blair, et al, 1970) 

 

2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM 

PERTUMBUHAN BAHASA ANAK UNTUK 

PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA (L1) 
 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bahasa 

antara lain : Umur, jenis kelamin, kecerdasan, milieu, perekonomian 

dan kemasyarakatan bagi anak.  

a) Urutan usia (Chronological age). 

Setiap kali anak bertambah maju umurnya maka bertambah 

maju pula dalam menemukan bahasa dan dalam kemampuan untuk 

menilai bahasanya. Hal itu kembali pada ikatan antar umur dan 

kematanganya/kepekaanya, terutama sekali kematangannya pada alat-

alat bicaranya, kematanganya pada akal dan hal-hal lain yang 

menyertai dalam pengalaman anak. Parawansa menyatakan beberapa 

fase perkembangan pada bahasa sesuai dengan tingkat usia anak 

sebagai berikut : 

(1) Fase usia beberapa bulan pertama: vokalisasi, berteriak, 

mendekut dan berbagai bunyi yang belum dideskripsikan pada 

usia 3 atau4 bulan pertama barangkali merupakan yang paling 

signifikan. 

(2) Tahap “babling”: Tahap mendekut (cooing) yang terjadi pada 

usia beberapa bulan pertama biasanya berkembang kearah lebih 

banyak tipe vokalisasi random. 

(3) Permulaan pemahaman bahasa: Biasanya pada usia 8-10 bulan 

atau kadang-kadang lebih awal (Pada bagian akhir nasa 

babling) terdapat gejala pertama tentang pemahaman dan 

pengertian terhadap mimik simbolik tertentu intonasi, kata-kata 

dan struktur frasa sebagai bagian dari penguasaan anak. 

(4) Permulaan komunikasi ujaran yang dibedakan: menuju akhir 

tahun kedua, terjadi pertumbuhan yang pesat dalam kosa kata, 

anak mulai dengan eksperimentasi linguistik (linguistic 

experimentatica). 
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(5) Tahap akhir: Anak mulai memanipulasi struktur sintaksia 

bahasa bebas (language freely) pada selesai tahap komunikasi 

ujaran yang di bedakan. Selanjutnya tak ada lagi tahap yang 

membedakan dalam perkembangan bahasa. Perkembangan 

bahasa sudah cepat dalam berbagai hal. 

b) Faktor Kesehatan Secara Umum. 

Sesungguhnya anak-anak yang ada dalam kondisi fisik yang 

sehat, itu lebih banyak kegiatanya dan pengetahuanya terhadap apa-apa 

yang ada di sekelilingnya ; akan tetapi sebaliknya bila anak berada 

dalam kondisi fisik yang buruk. Dilihat dari segi kemajuan dan 

kemunduranya keadaan kesehatan itu mempengaruhi dalam proses 

pertumbuhan yang bermacam-macam. 

Jika awal periode kanak-kanak itu disebabkan oleh sakit 

sehingga perumbuhan geraknya terlambat, maka dalam periode kanak-

kanak tertentu dari pertumbuhan geraknya akan mengakibatkan sedikit 

bermain dengan suara dan hal itulah yang sngat menentukan dalam 

pertumbuhan bahasa anak-anak. Jadi dalam hal ini ada hubungan 

timbal balik antara keaktifan anak dengan pertumbuhan bahasanya. 

Maka dilihat dari segi fisiknya setiap anak yang sehat lebih banyak 

kemampuanya untuk menentukan bahasanya. 

c) Faktor Perbedaan Jenis Kelamin 

Beberapa hasil penelitian telah menetapkan bahwa pertum-

buhan bahasa pada anak-anak perempuan itu lebih cepat dari anak-

anak lelaki. Hal itu dapat dijumpai dalam hubunganya dengan jumlah 

kosa kata, panjangnya kalimat-kalimat dan pemahaman. Perbedaan-

perbedaan itu tampak pada lima tahun yang pertama (periode sekolah 

dasar) sedangkan diantara tahun kelima dan keenam kita lihat 

anaklelaki dan anak perempuan sama atau perbedaan-perbedaan setara 

antara keduanya hampir sama. 

d) Faktor Kecerdasan 

Dalam hal ini ada hubungan yang jelas tampak antara 

kecerdasan dan kemampuan berbahasa, maka nak-anak yang lemah 

akalnya itu akan memulai berbicara lebih lambat dibanding dengan 

anak-anak yang normal, dan anak-anak yang normalpun akan lebih 

lambat daripada anak-anak yang cerdas akalnya. Hal tersebut tidak 

berarti bahwa semua anak yang terlambat dalam memulai bicara itu 

lemah akalnya atau bodoh, sebab dalam hal ini ada faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi pada kelemahan bicara, akan tetapi tidak mesti 

berpengaruh pada kecerdasan akalya. 
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Bagi anak yang memiliki kemampuan akal yang istimewa, 

maka ia akan memilki keistimewaan-keistimewaan yang berhubungan 

dengan kemampuanya dalam memperhatikan, menemukan hubungan-

hubungan dan dalam memahami arti serta dalam menemukan 

perbedaan-perbedaan diantara arti-arti yang berbeda. Ini semua adalah 

faktor-faktor yang membantu pada pertumbuhan bahasa anak. 

e) Faktor Milieu 

Dalam hal ini ada hubungan timbal balik yang pasti atau 

positif-negatif antara pusat perekonomian dengan pusat masyarakat 

bagi keluarga tempat anak-anak itu tumbuh dan tempat pertumbuhan 

bahasanya. Maka-maka yang tumbuh dalam lingkungan yang 

menyenangkan, yang dilengkapi dengan alat-alat hiburan dan dalam 

keluarga mereka yang berpendidikan itu memberikan kesempatan 

kepada anak-anak untuk mendapatkan bekal kosa kata dalam jumlah 

yang besar serta membentu kebiasaan-kebiasaan memakai bahasa yang 

benar. Sebaliknya anak yang tumbuh/hidup dalam lingkungan yang 

inus, sekalipun kecerdasanya sama dengan anak-anak yang tumbuh 

dalam masyarakat yang surplus namun tingkat pertumbuhan bahasanya 

dalam mencapai kosa kata dapat berbeda atau ada kemungkinan lebih 

rendah. 

 

3 FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG KEBERHASILAN 

DALAM BELAJAR BAHASA KEDUA 

Pada pokok bahasan ini secara berturut-turut akan di tinjau hal-

hal yang berkaitan dengan model konseptual proses belajar bahasa, 

hubungan variabel bakat dengan variabel kebahasaan dalam belajar 

bahasa, kesulitan inter dan intra linguistik dalam belajar bahasa. 

a) Model Konseptual Belajar Bahasa 

Carroll (1962) menyajikan model konseptual proses belajar 

bahasa yang asing yang berlandaskan pendidikan formal. Disajikanya 

lima unsur yang secara kompleks berfungsi dalam keberhasilan belajar 

bahasa asing, yakni (1) Bakat si pelajar, (2) Kecerdasan umum si 

pelajar, (3) Ketekunan si pelajar, (4) kualitas pengajaran dan (5) 

kesempatan belajar (Gage , 1963 : 1060). Dalam kepustakaan 

penelitian-penelitian yang dibahas oleh carroll (1963) kelima unsur itu 

di jajagi sebagai variabel-variabel yang memberi efek pada 

keberhasilan belajar bahasa. Sejalan dengan kelima unsur tersebut, 

metode-metode pengajaran bahasa dapat beraneka ragam sesuai 

dengan tujuan yang dicapai dan asumsi yang dianggap paling baik 
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untuk mencapai tujuan itu (Gage, 1963 : 1060-1090). Kelima unsur-

unsur yang merupakan variabel-variabel bebas itu, unsur (1).(2), dan 

(3) menyangkut latar belakang pribadi si pelajar, unsur (4) menyangkut 

guru dan kurikulum, unsur (5) menyangkut waktu. (Gage, 1963 : 1073). 

Sadtono (1983) dalam hubunganya dengan model Carroll di 

atas, menyajikan faktor-faktor keberhasilan belajar bahasa yang dibagi 

atas faktor umum da khusus. Pada faktor umu diperkenalkan “hukum-

hukum besi” dalam belajar bahasa seperti (a) “Mempelajari bahasa 

memerlukan waktu yang lama dan dengan ketekunan”, (b) “Belajar 

bahasa memerlukan frekuensi yangtinggi”, (c) “Kesempatan 

memakainya banyak”, (d) “Belajar bahasa memerlukan keuletan yang 

tinggi”, (e) “Belajar bahasa memerlukan motivasi”, (f) “Adanya bakat 

bajasa”. Sedangkan faktor khusus di bagi lagi atas faktor yang bersifat 

kebahasaan dan yang bersifat non-kebahasaan. Dari faktor-faktor yang 

bersifat kebahasaan dapat ditelusuri kesulitan-kesulitan yang mungkin 

di hadapi si pelajar karena keunikan yang dimiliki setiap bahasa. 

Keunikan-keunikan tersebut dapat terjadi pada sistem bunyi, sistem tat 

bahasa, sistem kosa kata, sistem wacana. Dan latar belakang 

kebudayaan bahasa sasaran, serta hubungan antar bahasa sumber dan 

bahasa sasaran. Faktor-Faktor yang bersifat non-kebahasaan meliputi 

kurikulum guru, metode, bahan pengajaran, besarnya kelas, jumlah dan 

frekuensi jam pelajaran, peralatan dan kemudahan-kemudahan lainya.  

 Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri 

si pelajar, seperti bakat bahasa, keuletan, motivasi, dan sikap terhadap 

bahasa yang sedang dipelajari (Sadtono, 1983 : 24-42). 

b) Bakat Bahasa dan Kebahasaan dalam Belajar Bahasa 

Dalam rangka pengajaran bahasa dalam berbagai rentangan 

kemampuan, Hawkins (1972) membahas hubungan bakat berbahasa 

asing dan masalah kebahasaan dalam belajar bahasa. Dijelaskanya 

bahwa pengajaran bahasa tidak terbatas hanya pada belajar pelajar 

yang berbakat saja. Akan tetapi juga pada mereka yang kurang 

berbakat. Berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai  alat komunikasi, 

Hawkins mengatakan :  karena bahasa adalah alat untuk belajar, untuk 

berpikir, dan untuk menggunakan perasaan, maka bahasa harus di 

ajarkan kepada pelajar-pelajar yang berkemampuan rendah. Kemudian, 

bardasarkan hasil kajian estasio (1971), Hawkins menyarankan 

perlunya perhatian hubungan antara pengalaman berbahasa dengan 

perkembangan kognisi.Menurut Estacio, pengajaran bahasa kedua 

mempunyai efek langsung terhadap perkembangan proses kognitif 
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pelajar. Kedua alasan di atas saling menunjang dalam menentukan 

pengajaran bahasa bagi pelajar-pelajar yang berkemampuan rendah. 

(Hawkins, 1972 : 12 - 20). Selanjutnya dalam mengajarkan bahasa 

tersebut, Hawkins melihat dari segi bakat bahasa. Melalui 

pembahasanya melalui kajian bakat bahsa yang dilakukan oleh Carroll 

dan Sapon yang telah dirangkumoleh Pimalcur, yang kemudian di 

tunjang oleh kajian S.P Green dicarinya faktor yang palin tinggi 

meramalkan kemampuan berbahasa. Ditemukan bahwa dari sepili jenis 

tes bakat bahasa, tes pemahaman akan hubungan-hubungan gramatikal 

bahasa adalah tes yang mempunyai daya ramal tinggi.  

Berdasarkan hasil pembahasan ini disarankan agar strategi 

pengajaran bahasa pada setiap tahap penyajianya selalu di lakukan 

rangsangan terhadap pemahaman dan pengenalan pola-pola bahasa itu. 

Adanya hubungan yang erat antara pengajaran bahasa kedua dengan 

perkembangan kognisi pelajar, dan antara bakat bahasa dengan 

pemahaman akan hubungan gramatikal bahasa. 

c) Kesulitan Inter dan Intralingustik dalam Belajar Bahasa 

Kesulitan interlinguistik dan intralinguistik diperkenalkan pada 

wakt munculnya analisis kesilapan sebagai akibat rasa tak puas 

terhadap analisis kontrastif. Kedua konsep tentang kesulitan ini 

mengganggu pada sumber kesilapan pada pelajar dalam mempelajari 

sistem bahasa dan sub sistem tata bahasanya. Kesulitan interlinguistik 

adalah sumber kesilapan yang diakibatkan oleh interaksi unsur-unsur 

sistem antara bahasa ibu pelajat dengan bahasa yang sedang 

dipelajarinya. Sedangkan kesulitan intralinguistik adalah sumber 

kesilapan yang diakibatkan oleh ketidak konsintenan kaidah pada 

sistem bahasa yang sedang dipelajari. 

Baik sumber kesilapan yang diidentifikasi oleh selinker (1972) 

sebagai proses dalam interlanguage atau bahasa pelajar dalam belajar 

bahasa yang sedang dipelajari, ataupun jenis-jenis kesilapan menurut 

Richards (1974) yang didasarkan atas deskripsi selinker, maupun 

kekeliruan dalam proses belajar mengajar dalam kelas yang 

diobservasi stenson (1978), seluruhnya dikelompokan menjaditiga 

kelompok menurut Schuman dan Stenson (1978), yakni (1) kesilapan 

yang disebabkan kesulitan akuisisi tat bahasa sasaran sebagai akibat 

kesulitan inter dan intralinguistik, (2) kesilapan yang disebabkan oleh 

urgensi keadaan pengajaran/ belajar bahasa, (3) kesilapan yang 

disebabkan oleh masalah-masalah biasa dalam perilaku berbahasa 

(Schuman dan Stenson , 1978 : 4).  

Ruty j. Kapoh BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH 
DALAM PEROLEHAN BAHASA 

 



 

 93 INTERLINGUA Vol 4, April 2010 

Selanjutnya Dulay dan Burt (1972 ;1974) dalam hasil 

penelitiannya terhadap anak-anak yang berbahasa Cina, Spanyol, 

Jepang dan Norwegia dalam belajar bahasa Inggris, dalam analisis 

kesilapan menunjukan bahwa tanpa memandang latar belakang  B1 

nya anak-anak merekonstruksi kreatif yang disebabkan oleh 

mekanisme-mekanisme bawaan yang semesta (universal innate 
mechanishm). Dulay dan Burt, 1974. 

d) Peranan Faktor Lingkungan dalam Belajar Bahasa  

Carroll (1967) dalam hasil penelitianya terhadap 2704 

mahasiswa senior (tahun III dan IV) yang mengambil bahasa Perancis, 

Jerman dan Rusia, mengadakan kesimpulan bahwa ada hubungan yang 

positif antara hasil (kemampuan) dengan lamanya tinggal. Penelitian 

selanjutnya oleh Saegert  dan kawan-kawan di American University, 

terhadap mahasiswa yang mengambil English as a Foreign Language 

dengan kuliah bahasa Inggris ternyata hasilnya sama juga dengan 

Carroll. Gardner juga menyatakan bahwa lingkungan alamiah sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam proses belajar bahasa 

kedua. Dulay, Burt dan Krashen (1982) menyimpulkan bahwa 

lingkungan alamiah punya kemampuan yang kuat dalam proses 

pemerolehan bahasa. Selanjutnya Berlitz dan de Sauze (pencetus 

metode langsung) mengetahui bahwa cara belajar secara alamiah yang 

non-akademik, situasi dunia nyata menggambarkan model alternatif 

pengajaran bahasa. Blair, (1982). Selanjutnya Blair pula mengatakan 

bahwa pengajaran bahasa dapat maju pesat jika lingkungan disediakan, 

jenis-jenis komunikasi nyata yang kontekstual diciptakan. Bebrapa 

penelitian telah dicatat Blair bahwa faktor lingkungan sangat 

menentulan dalam pemerolehan bahasa kedua, antara lain, oleh 

Leonard Newmark terhadap anaknya yang berumur 4 tahun ; oleh 

Albert Stom dengan pengalamannya sendiri; Arthur Sorenson dengan 

suku Tokeno di Amerika Selatan dan laporan serdadu yang tinggal di 

pedalaman Inggris. 

 

4 KESIMPULAN  

Dalam proses belajar bahasa, terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi. Baik dalam pemerolehan L1 (Bahasa pertama maupun 

dalam pemerolehan bahasa ke dua (L2)). 

Dalam pemerolehan LI dipengaruhi 9 faktor urutan usia 

(chronological age), faktor kesehatan secara umum faktor perbedaan 

jenis kelamin, faktor kecerdasan dan faktor millieu. Sedangkan faktor-
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faktor penunjang dalam keberhasilan belajar L2 adalah model 

konseptual belajar bahasa, bakat bahasa dan kesulitan inter dan intra 

linguistik dalam belajar bahasa. Selain itu, faktor yang juga sangat 

berpengaruh dalam proses pemerolehan bahasa adalah faktor 

lingkungan. 
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