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ABSTRAK 
 
Dwi Wulansari, A310090182, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013. 
 

Penelitian ini memiliki dua tujuan. (1) Memaparkan pemerolehan bahasa 
anak usia 4 tahun dalam bentuk kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif. (2) 
Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak usia 4 
tahun dalam bentuk kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif. Jenis penelitian ini 
bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kalimat pada ujaran 
anak usia 4 tahun, yaitu kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak bebas libat cakap 
dan catat. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu metode padan 
intralingual dan metode padan ekstralingual. Hasil penelitian ini adalah                 
(1) pemerolehan kalimat deklaratif anak usia 4 tahun ada dua macam yaitu kalimat 
yang mempunyai maksud untuk menyampaikan informasi faktual berkenaan dengan 
alam sekitar atau pengalaman penutur dan kalimat yang mempunyai maksud untuk 
memberi penjelasan, keterangan, atau perincian kepada seseorang; (2) pemerolehan 
kalimat interogatif anak usia 4 tahun ada tiga macam yaitu kalimat yang meminta 
pengakuan jawaban “ya” atau “tidak”, kalimat yang meminta jawaban mengenai 
salah satu unsur kalimat dibentuk dengan bantuan kata tanya (apa, siapa, mana, 
berapa, dan kapan), dan kalimat yang meminta jawaban berupa ‘alasan’ dibentuk 



2 
 

dengan bantuan kata tanya mengapa atau kenapa; (3) pemerolehan kalimat imperatif 
anak usia 4 tahun ada dua macam yaitu kalimat perintah yang tegas dan kalimat 
perintah yang halus; (4) faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak 
usia 4 tahun ada tiga, yaitu faktor kognitif anak, sosial, dan ekonomi.  

 
Kata kunci: pemerolehan bahasa, kalimat deklaratif, kalimat interogatif, dan kalimat 
imperatif. 
 
 
PENDAHULUAN 

 Setiap anak yang lahir ke dunia telah dilengkapi dengan seperangkat 

kemampuan untuk berbahasa. Seorang anak menggunakan bahasa pertamanya untuk 

mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap, yakni ayah 

dan ibunya. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa 

hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi 

dengan lingkungan di sekitarnya. Pada waktu anak belajar berbahasa, dia mendengar 

lebih dahulu kata-kata atau kalimat. Kata-kata dan kalimatyang diujarkan orang lain  

dihubungkannya dengan proses, kegiatan, benda, dan situasi yang ia saksikan. Ini 

berarti bahwa anak-anak menghubungkan hal yang dia dengar melalui proses 

pikirannya (Pateda, 1990: 63). Proses yang sistematis dalam menguasai suatu bahasa 

yang dialami anak itulah yang dinamakan proses pemerolehan bahasa.  

“Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung 
di   dalam otak seseorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya 
atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran 
bahasa (language learning). Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses 
yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua, setelah 
dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan 
bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua” 
(Chaer, 2009:167).  

 
Seorang anak yang berusia 4 tahun sudah memperoleh bahasa pertama dari 

tempatnya dibesarkan dan dapat berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan pola 

pengucapan anak masing-masing. Pemerolehan dalam bentuk kalimat pada anak 

terbentuk melalui hal kecil terlebih dahulu dan berlanjut ke hal yang lebih besar, 

artinya anak akan menguasai kata, frase dan beranjak pada kalimat. Pada masa ini 
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anak sudah mampu mengujarkan beberapa jenis kalimat, seperti kalimat 

berita/deklaratif, tanya/interogatif, dan perintah/imperatif. Penulis meneliti 

pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun  yang dikhususkan pada kalimat deklaratif, 

interogatif, dan imperatif karena kalimat-kalimat yang diujarkan anak memiliki pola 

atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan kalimat orang dewasa serta 

pilihan kata yang digunakannya pun bisa menarik perhatian orang dewasa agar lebih  

memahami apa yang diujarkan, sehingga penulis tertarik membuat penelitian yang 

berjudul “Pemerolehan Bahasa Anak Usia 4 Tahun dalam Bentuk Kalimat Deklaratif, 

Interogatif, dan Imperatif”. 

Ada dua rumusan masalah yang akan dikaji. (1) Bagaimanakah pemerolehan 

bahasa anak usia 4 tahun dalam bentuk kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif. 

(2) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun 

dalam bentuk kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, karena karena 

dalam penelitian ini menyajikan data berupa kalimat deklaratif, interogatif, dan 

imperatif anak usia 4 tahun. Data dalam penelitian ini berupa kalimat deklaratif, 

interogatif, dan imperatif yang diujarkan anak usia 4 tahun. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik simak bebas libat cakap dan catat. Metode 

yang digunakan dalam analisis data, yaitu metode padan intralingual dan metode 

padan ekstralingual. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam metode ini 

adalah teknik Hubung Banding Menyamakan (HBS) yang dimaksudkan untuk 

mencari kesamaan ujaran (kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif) yang 

diperoleh anak usia 4 tahun di dusun Ngaliyan setelah menghubungkan dan 

membandingkan pemerolehan data tentang masing-masing kalimat yang sudah ada.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Pemerolehan Bahasa Anak Usia 4 Tahun dalam Bentuk Kalimat 

Deklaratif, Interogatif, dan Imperatif.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis sebanyak 65 data yang terdiri 

atas bentuk kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif anak usia 4 tahun di dusun 

Ngaliyan RT 08 dan 09, desa Bendan, kecamatan Banyudono, kabupaten akan dikaji 

lebih mendalam dan dianalisis sesuai dengan karakteristik / klasifikasi yang sesuai 

dengan hasil yang telah didapatkan tersebut. Berikut dapat dijabarkan mengenai 

pemerolehan bentuk kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

1. Bentuk Kalimat Deklaratif, Interogatif, dan Imperatif Anak Usia 4 Tahun 

a. Kalimat Deklaratif 

Kalimat deklaratif (berita) adalah kalimat yang isinya menyampaikan 

pernyataan yang ditujukan kepada orang lain (Chaer, 2009: 187). Kalimat 

deklaratif yang diucapkan oleh anak usia 4 tahun, sebagian besar sudah 

dikuasainya dalam bentuk kalimat sederhana sampai kalimat yang bentuknya 

kompleks dan sudah dapat dipahami maksud atau tujuannya oleh orang lain 

yang diajak berkomunikasi. Berikut disajikan dalam bentuk tabel tentang 

pemerolehan kalimat deklaratif anak usia 4 tahun.  

Tabel I 

Pemerolehan Kalimat Deklaratif 

No Data Identitas 
Pelaku Ujaran 

Maksud Penggunaan 

1 Aku arep pit-pitan Buk. AV kepada IB Menyampaikan informasi  

2 Aku punya uang Mbah. FR kepada NK Menyampaikan informasi 

3 Mbah ti, aku nggak 
punya PR. 

FR kepada NK Menyampaikan informasi 
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4 Pak e aku isoh medhuk. NT kepada BP Menyampaikan informasi 

5 Dek Azka mau salat. AZ kepada IB Menyampaikan informasi 

6 Aku mau mimik. EL kepada BD Menyampaikan informasi 

7 Bunda-bunda semua 
yang aku bikin tak 
campur-campur. 

EL kepada BD Menyampaikan informasi 

8 Enak lho Bunda, enak   
banget lho penuh kok. 

EL kepada BD Menyampaikan informasi 

9 Aku mau main game. EL kepada BD Menyampaikan informasi 

10 Enak Peng enek coklat 
e dipangan. 

BR kepada RF Menyampaikan informasi 

11 Iki mobil jet e mlaku 
lho. 

BR kepada RF Menyampaikan informasi 

12 Mbah Mas Dwi tangi 
turu. 

PT kepada NK Menyampaikan informasi 

13 Mbah aku nganggo 
sandal. 

PT kepada NK Menyampaikan informasi 

14 Mbah Citro pak’e 
nakal. 

PT kepada KE Menyampaikan informasi 

15 Mak, aku mau 
menggambar kok. 

PT kepada EM Menyampaikan informasi 

16 Aku bersama teman- 
temanku belajar di 
sekolahan. 

PT kepada EM Menyampaikan informasi 

17 Aku belajar mewarnai, 
narik garis, berhitung. 

PT kepada EM Menyampaikan informasi 

18 Mak’e Zaky nakal. PT kepada EM Menyampaikan informasi 

19 Buk aku ndek mau 
lungo neng pasar karo 
mbak Santi lho. 

TM kepada IB Menyampaikan informasi 
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20 Buk aku arep mimik 
susu, sing akeh, sing 
legi. 

AV kepada IB Memberi penjelasan, 
keterangan, atau 
perincian 

 

Keterangan :  

IB   : Ibu   RF : Rafael 

NK : Nenek  KE : Kakek 

BP  : Bapak   EM : Emak 

BD : Bunda 

 

Dari pemerolehan tabel bentuk kalimat deklaratif di atas, kalimat 

deklaratif yang diujarkan oleh anak usia 4 tahun terbagi dalam dua klasifikasi 

berdasarkan maksud atau tujuan penggunaannya yaitu: a) menyampaikan 

informasi faktual berkenaan dengan alam sekitar atau pengalaman penutur, b) 

memberikan penjelasan, keterangan, atau perincian kepada seseorang. 

Data (4), (5), (11), (12), (13) dan (14) termasuk kalimat deklaratif yang 

mempunyai maksud untuk menyampaikan informasi faktual berdasarkan alam 

sekitar. Yang dimaksudkan berkenaan dengan alam sekitar adalah segala 

sesuatu yang dapat dilihat, disaksikan dan dipegang baik benda maupun orang 

yang ada di sekitar kita, sehingga anak mengujarkan kalimat deklaratif ini 

sesuai dengan apa yang dia lihat, sedangkan data (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), 

(10), (15), (16), (17), (18), dan (19) termasuk kalimat deklaratif yang 

mempunyai maksud untuk menyampaikan informasi faktual berdasarkan 

pengalaman penutur. Yang dimaksudkan berkenaan dengan pengalaman 

penutur adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri penutur, baik 

keinginan, perasaan, bahkan kejadian masa lalu yang pernah dialaminya.  Data 

(20) termasuk kalimat deklaratif yang mempunyai maksud untuk memberikan 

penjelasan, keterangan, atau perincian kepada seseorang. Yang dimaksudkan 

memberikan penjelasan, keterangan, atau perincian adalah segala sesuatu yang 
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diujarkan itu mengandung informasi yang sejelas-jelasnya dan sangat rinci, 

sehingga orang lain mengerti apa yang kita ujarkan tersebut. 

 

b. Kalimat Interogatif 

Kalimat interogatif (tanya) adalah kalimat yang mengharapkan adanya 

jawaban secara verbal. Jawaban ini dapat berupa pengakuan, keterangan, alasan 

atau pendapat dari pihak pendengar atau pembaca (Chaer, 2009: 189). Ketika 

anak bertanya, mereka sudah menggunakan kata tanya sebagai penegas atau ciri 

bahwa mereka sudah mampu menguasainya dengan baik. Berikut disajikan 

dalam bentuk tabel tentang pemerolehan kalimat deklaratif anak usia 4 tahun.  

Tabel II 

Pemerolehan Kalimat Interogatif 

No Data Identitas 
Pelaku Ujaran 

Reaksi jawaban yang 
diberikan 

1 Buk hp ne mas 
Mamat dikekne ndi? 

AV kepada IB Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

2 Aku mimik e kapan? AV kepada IB Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

3 Uang yang lima 
ratus mana Mbah? 

FR kepada NK Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

4 Mbah ti kalau beli 
siomay kecil pake 
yang lima ratus? 

FR kepada NK Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

5 Mbah ti yang tas 
biru di mana? 

FR kepada NK Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

6 Pak pakdhe Dar arep 
lungo neng ndi?   

NT kepada BP Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

7 Tok ola ndowo 
kembang ngopo 
Pak? 

NT kepada BP Meminta alasan 
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8 Seneni Alloh yo 
Pak? 

NT kepada BP Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

9 Meja mana terusan 
Yah? 

AZ kepada AY Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

10 Bentar  tungguin aku 
ya Yah? 

AZ kepada AY Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

11 Hla terus mau 
sembunyi di mana 
Yah? 

AZ kepada AY Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

12 Bunda endi tutup e 
kui? 

EL kepada BD Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

13 Bentar Bunda tak 
aduk dulu ya? 

EL kepada BD Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

14 Bunda hp Ayah 
mana tho? 

EL kepada BD Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

15 Mana Bunda aku 
pinjem? 

EL kepada BD Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

16 Bunda-bunda Aku 
udah mandi ya 
Bunda?  

EL kepada BD Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

17 Enak ora Peng 
oreone?  

BR kepada RF Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

18 He kwe seneng 
maem kui tho? 

BR kepada RF Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

19 Apik tho Peng mobil 
e? 

BR kepada RF Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

20 Entek Peng 
maemanmu? 

BR kepada RF Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

21 Mbah Citro iki 
tanganmu keno opo? 

PT kepada KE Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

22 Iki segone sithik tho KK kepada ND Meminta pengakuan 
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Mbak? jawaban “ya” atau “tidak” 

23 Buk kui gambar opo 
tho? 

KK kepada IB Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

24 Buk aku kae pas 
outbound terlambat 
ya Buk? 

KK kepada IB Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

25 Aku kae outbound 
neng ngendi tho 
Buk? 

KK kepada IB Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

26 Buk kucing loro cilik 
sing neng mburi kae 
neng ndi? 

KK kepada IB Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

27 Buk tanganmu kenek 
opo? 

TM kepada IB Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

28 Hiyung yo Buk? TM kepada IB Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

29 Arep mangkat kerja 
yo Buk? 

TM kepada IB Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

30 Buk kae jenenge 
sopo? 

TM kepada IB Meminta keterangan salah 
satu unsur (fungsi) kalimat 

31 Mas Wahyu tho 
Buk? 

TM kepada IB Meminta pengakuan 
jawaban “ya” atau “tidak” 

 
 Keterangan : 

 IB   : Ibu   BD : Bunda 

 NK : Nenek   RF : Rafael 

 BP : Bapak   KE : Kakek 

 AY : Ayah   ND : Nandya 

 

Dari pemerolehan tabel bentuk kalimat interogatif di atas, kalimat 

interogatif yang diujarkan oleh anak usia 4 tahun terbagi dalam tiga klasifikasi 
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berdasarkan respon jawaban yang diinginkan yaitu: a) meminta jawaban dalam 

bentuk pengakuan ya – tidak atau ya – bukan, b) meminta jawaban berupa 

keterangan mengenai salah satu unsur kalimat dibentuk dengan bantuan kata 

tanya siapa, apa, mana, berapa, dan kapan, c) meminta jawaban berupa 

‘alasan’ dibentuk dengan bantuan kata tanya mengapa atau kenapa.  

Data (4), (8), (10), (13), (16), (17), (18), (19), (20), (22), (24), (28), (29), 

dan (31) termasuk kalimat interogatif yang meminta jawaban dalam bentuk 

pengakuan ya – tidak atau ya – bukan. Kalimat yang meminta jawaban seperti 

ini ditandai dengan adanya intonasi tanya pada suatu kata tertentu yang 

mengalami penekanan. Data (1), (2), (3), (5), (6), (9), (11), (12), (14), (15), 

(21), (23), (25), (26), (27), dan (30) termasuk kalimat interogatif yang meminta 

jawaban berupa keterangan mengenai salah satu unsur kalimat dibentuk dengan 

bantuan kata tanya siapa, apa, mana, berapa, dan kapan ditemukan . Kalimat 

yang meminta jawaban seperti ini ditandai dengan adanya kata tanya siapa, 

apa, mana, berapa, dan kapan yang muncul di awal atau di akhir kalimat. Data 

(7) termasuk kalimat interogatif yang meminta jawaban berupa ‘alasan’ 

dibentuk dengan bantuan kata tanya mengapa atau kenapa. Kalimat yang 

meminta jawaban seperti ini ditandai dengan adanya kata tanya mengapa atau 

kenapa yang muncul di awal atau di akhir kalimat. 

 

c. Kalimat Imperatif 

Kalimat imperatif (perintah) adalah kalimat yang meminta pendengar 

atau pembaca melakukan suatu tindakan (Chaer, 2009: 197). Kalimat imperatif 

yang diujarkan anak usia 4 tahun sebagian besar berupa kalimat perintah. 

Ketika anak menginginkan pendengar untuk melakukan suatu tindakan sesuai 

dengan ujarannya, mereka sudah menggunakan kata yang mengandung intonasi 

untuk memerintah atau melarang. Berikut disajikan dalam bentuk tabel tentang 

pemerolehan kalimat deklaratif anak usia 4 tahun.  
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Tabel III 

Pemerolehan Kalimat Imperatif 

No Data Identitas Pelaku 
Ujaran  

Bentuk Kalimat 

1 Ndang cepet jilehke hp ne 
mas Mamat Buk! 

AV kepada IB Kalimat perintah 

2 Tokne pit’e saiki Buk! AV kepada IB Kalimat perintah 

3 Mbah ti ambilke tas 
biruku! 

FR kepada NK Kalimat perintah 

4 Pak damoni tanganku! NT kepada BP Kalimat perintah 

5 Ayah keluar sana lho!  AZ kepada AY Kalimat perintah 

6 Ayah sembunyi sana aja! AZ kepada AY Kalimat perintah 

7 Bunda tolong ambilke hp 
Ayah! 

EL kepada BD Kalimat perintah 

8 Linggih’o Peng ora opo-
opo! 

BR kepada RF Kalimat perintah 

9 Tulung oncekne ace Mbah 
Citro! 

PT kepada KE Kalimat perintah 

10 Mak’e jupukne crayon! PT kepada EM Kalimat perintah 

11 Mbak gawekke mimik 
susu! 

KK kepada IB Kalimat perintah 

12 Buk tukokne panganan 
koyo ndek wingi kae! 

KK kepada IB Kalimat perintah 

13 Buk aku yo dhamelke teh! KK kepada IB Kalimat perintah 

14 Buk aku nko tumbaske 
baju TPA! 

TM kepada IB Kalimat perintah 
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Keterangan : 

IB   : Ibu   BD : Bunda 

NK : Nenek  RF : Rafael 

BP : Bapak   KE : Kakek 

AY : Ayah   EM : Emak 

 

Dari pemerolehan tabel bentuk kalimat imperatif di atas, kalimat 

imperatif yang diujarkan oleh anak usia 4 tahun ini sebagian besar berupa 

kalimat perintah yang terbagi dalam dua klasifikasi yaitu: a) kalimat perintah 

yang tegas, b) kalimat perintah yang halus. 

Data (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11), dan (12) termasuk 

kalimat imperatif berupa kalimat perintah yang tegas. Kalimat perintah yang 

tegas seperti ini ditandai dengan adanya intonasi perintah yang tegas dalam 

kalimat tersebut. Data (7), (9), (13), dan (14) termasuk kalimat imperatif 

berupa kalimat perintah yang halus. Kalimat perintah yang halus seperti ini 

ditandai dengan adanya dibentuk dengan kata-kata tertentu yang 

menunjukkan tingkat kesopanan, antara lain kata tolong, minta, harap dan 

lain-lain yang terdapat pada data (7) dan (9), sedangkan pada data (13) dan 

(14) masing-masing menggunakan kata perintah halus yang lain yang 

dikenal dalam bahasa Jawa yakni tingkatan bahasa krama alus dan ngoko 

alus.  

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak usia 4 

tahun yang erat kaitannya dengan diri anak maupun lingkungan sekitar anak dalam 

memperoleh serta menguasai bahasanya. Adapun faktor-faktor tersebut terbagi 

menjadi tiga, yaitu faktor kognitif anak, sosial, dan ekonomi.   
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a. Faktor kognitif anak 

Apabila seorang anak menggunakan ujaran-ujaran yang bentuk-

bentuknya benar (gramatikal), ini berarti bahwa ia telah “menguasai B1”, 

karena dapat saja ia memberi arti yang lain pada kalimat-kalimat yang 

diucapkannya. Perkembangan nosi seperti waktu, ruang, modalitas, sebab-

akibat serta nosi deiksis merupakan bagian penting dalam perkembangan 

kognitif penguasaan B1 seorang anak (Subyakto, Sri Utari dan Nababan, 1992: 

73). Berikut ini dijelaskan adanya pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun dilihat 

dari faktor kognitif anak melalui penggunaan nosi atau konsep yang ada. 

1)  “Aku bersama-sama temanku belajar di sekolahan”, diujarkan PT kepada 

EM. Terlihat penggunaan kata sekolahan dalam bahasa Indonesia 

mempunyai nosi yang artinya: suatu tempat yang digunakan untuk menimba 

ilmu pengetahuan dan belajar yang di dalamnya terdapat pendidik (guru) 

dan siswa.  

2) “Buk aku ndek mau lungo neng pasar karo mbak Santi lho”, diujarkan TM 

kepada IB. Terlihat penggunaan kata ndek mau dan pasar dari bahasa Jawa 

dan dalam bahasa Indonesia adalah tadi yang mempunyai nosi yang artinya: 

waktu yang telah berlalu atau baru saja sudah terjadi, sedangkan pasar 

merupakan tempat terjadinya pertukaran proses jual beli. 

b. Faktor sosial  

Bahasa yang digunakan oleh anak  menjadi salah satu sarana untuk 

mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian, dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini yang dimaksudkan faktor sosial adalah ketika anak usia 4 tahun 

mengujarkan kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif baik kepada anggota 

keluarga (ayah, ibu, kakek, nenek, maupun kakak), teman sebaya serta 

masyarakat di sekitarnya. Berikut ini dijelaskan adanya pemerolehan bahasa 

anak usia 4 tahun dilihat dari faktor sosial anak usia 4 tahun di dusun Ngaliyan, 

desa Bendan, kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali dalam suatu kalimat 

baik dalam kalimat deklaratif, interogatif, maupun imperatif. 
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1) “Bunda-bunda semua yang aku bikin tak campur-campur”, diujarkan oleh 

EL kepada BD. Dalam kalimat ini menunjukkan adanya penggunaan kata 

bunda dalam arti bahwa anak berkomunikasi dengan ibunya.  

2) “Pak Pakdhe Dar arep neng ndi”?, diujarkan oleh NT kepada BP. Dalam 

kalimat ini menunjukkan adanya penggunaan kata Pak dalam arti bahwa 

anak berkomunikasi dengan bapaknya.   

3)  “Mbak gawekke mimik susu”!, diujarkan oleh KK kepada ND. Dalam 

kalimat ini menunjukkan adanya penggunaan kata mbak dalam arti bahwa 

anak berkomunikasi dengan kakaknya (saudara kandung yang lebih tua 

darinya).  

c. Faktor ekonomi 

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan faktor ekonomi adalah ketika 

anak usia 4 tahun mengujarkan kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif 

yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi atau keuangan. 

Berikut ini dijelaskan adanya pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun dilihat dari 

faktor ekonomi anak usia 4 tahun di dusun Ngaliyan, desa Bendan, kecamatan 

Banyudono, kabupaten Boyolali dalam suatu kalimat baik dalam kalimat 

deklaratif, interogatif, maupun imperatif. 

1) “Aku punya uang Mbah”, diujarkan oleh FR kepada NK. Dalam kalimat ini 

menunjukkan saat ujaran itu diucapkan oleh FR bahwa dia mempunyai 

uang. Uang yang dimilikinya ini tidaklah merupakan hasil dari bekerja atau 

mencari uang sendiri, tetapi uang saku harian yang diberikan oleh orang 

tuanya kepada FR.  

2) “Mbah ti kalau beli siomay kecil pake uang yang lima ratus”?, diujarkan 

oleh FR kepada NK. Dalam kalimat ini menunjukkan saat ujaran itu 

diucapkan oleh FR berhubungan dengan hal membeli sesuatu yaitu membeli 

siomay yang secara langsung menggunakan uang sebagai alat pembayaran 

yang sah dan saat itu pula lah disebutkan uang dengan nominal lima ratus 

rupiah.  
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di dusun Ngaliyan RT 08 dan 09, desa Bendan, 

kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali yaitu: (1) pemerolehan kalimat deklaratif 

anak usia 4 tahun ada dua macam yaitu kalimat yang mempunyai maksud untuk 

menyampaikan informasi faktual berkenaan dengan alam sekitar atau pengalaman 

penutur dan kalimat yang mempunyai maksud untuk memberi penjelasan, keterangan, 

atau perincian kepada seseorang; (2) pemerolehan kalimat interogatif anak usia 4 

tahun ada tiga macam yaitu kalimat yang meminta pengakuan jawaban “ya” atau 

“tidak”, kalimat yang meminta jawaban mengenai salah satu unsur kalimat dibentuk 

dengan bantuan kata tanya (apa, siapa, mana, berapa, dan kapan), dan kalimat yang 

meminta jawaban berupa ‘alasan’ dibentuk dengan bantuan kata tanya mengapa atau 

kenapa; (3) pemerolehan kalimat imperatif anak usia 4 tahun ada dua macam yaitu 

kalimat perintah yang tegas dan kalimat perintah yang halus; (4) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun ada tiga, yaitu faktor kognitif 

anak, sosial, dan ekonomi.  
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