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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap anak yang terlahir ke dunia ini secara alamiah telah dilengkapi 

dengan seperangkat kemampuan untuk berbahasa. Seorang anak menggunakan 

bahasa pertamanya untuk mengekspresikan kehendak atau perasaannya pada 

sasaran yang tetap, yakni ayah dan ibunya. Hal ini dikarenakan ayah dan ibu 

berperan penting dalam pembentukan kemampuan berbahasa seorang anak. 

Semenjak anak dilahirkan anak terus diajarkan bagaimana cara belajar berbahasa 

dengan baik sesuai dengan tingkatan kemampuan anak pada saat itu, sebaliknya  

anak pun mulai belajar menerima, menyerap, dan menirukan setiap bahasa yang 

diajarkan oleh orang tuanya termasuk mengekspresikan kehendak atau 

keinginannya.    

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 dihubungkan dengan proses, kegiatan, benda, dan situasi yang 

iasaksikan. Ini berarti bahwa anak-anak menghubungkan hal yang dia dengar 

melalui proses pikirannya (Pateda, 1990: 63). Proses yang sistematis dalam 
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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). 

 
Bahasa pertama anak cenderung mengacu kepada bahasa daerah atau 

bahasa lingkungan tempat dia dibesarkan, akan tetapi sekarang ini tak jarang pula 

bahasa Indonesia berperan penting sebagai bahasa pertama anak. Pemerolehan 

bahasa anak dimulai pada rentangan usia 0-5 tahun. Dalam rentangan waktu yang 

cukup lama anak membutuhkan perhatian khusus dari orang tua ataupun anggota 

keluarga lainnya untuk membantu terbentuknya kemampuan berbahasa anak. 

Selain itu, perkembangan bahasa anak sejalan dengan pertambahan usia dan 

perkembangan gerak motorik anak. Semakin bertambah usia anak, maka akan 

semakin bertambah kecakapan anak dalam berbahasa yang didukung pula dengan 

pertumbuhan alat ucapnya. Sejalan dengan itu Marsudi (2008: 17) menyatakan 

anak dalam usia ini juga mengalami perkembangan moral (termasuk kepribadian, 

watak dan akhlak), sosial, emosional, intelektual, dan bahasa juga berlangsung 

amat pesat. Oleh karena itu anak dalam usia ini disebut juga tahun emas atau 

golden age. 
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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 

umumnya, anak usia 4 sudah mampu menghasilkan kalimat-kalimat yang di 

dalamnya terdapat unsur fungsi subjek maupun predikat. Selain itu, pada masa ini 

anak juga sudah mampu mengujarkan beberapa jenis kalimat, seperti kalimat 

berita/deklaratif, tanya/interogatif, dan perintah/imperatif. Dalam hal ini berarti 

kalimat berita/deklaratif, tanya/interogatif, dan perintah/imperatif merupakan satu 

kesatuan yang digunakan oleh anak untuk berkomunikasi dengan orang lain untuk 

menyampaikan maksud atau tujuan yang diinginkannya. Dengan kata lain, pada 

masa ini penguasaan kalimat-kalimat tersebut dianggap sudah cukup baik.  

Berdasarkan hal tersebut, 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. Selain itu, sepengetahuan penulis selama ini belum ada penelitian 

yang mengkaji pemerolehan bahasa anak terutama dalam bentuk kalimat 

deklaratif, interogatif, dan imperatif. Oleh sebab itu, penulis ingin melengkapi 

penelitian-penelitian sebelumnya yang sama-sama mengkaji bagaimana 
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pemerolehan bahasa pada anak usia 4 tahun terutama dalam bentuk kalimat 

deklaratif, interogatif, dan imperatif, sehingga penulis tertarik membuat penelitian 

yang berjudul “Pemerolehan Bahasa Anak Usia 4 Tahun dalam Bentuk Kalimat 

Deklaratif, Interogatif, dan Imperatif”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, ada 2 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 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Untuk memaparkan pemerolehan bahasa anak usia 4 tahun dalam bentuk 

kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif.  

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa 

anak usia 4 tahun dalam bentuk kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

pembaca, dan untuk pengajaran bahasa secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan khususnya psikolinguistik 

terutama bidang pemerolehan bahasa anak dalam bentuk kalimat deklaratif, 

interogatif, dan imperatif. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan kita dan  dapat digunakan 

sebagai perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang telah ada 

sebelumnya, khususnya penelitian mengenai pemerolehan bahasa.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman oleh guru 

bahasa dan sastra Indonesia. 

 

E. Daftar Istilah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah terkait dengan judul 

penelitian yang dikaji, maka dari itu perlu dikaji arti dari istilah tersebut guna 

mempermudah peneliti bahasa maupun pembaca dalam memahaminya. Ada empat 

istilah dalam penelitian ini, yaitu: 1) pemerolehan bahasa, 2) kalimat deklaratif, 3) 

kalimat interogatif, dan 4) kalimat imperatif.  
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1. Pemerolehan Bahasa 

Menurut Chaer (2009: 167) pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa 

merupakan proses yang berlangsung di dalam otak seseorang kanak-kanak 

ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya.Pemerolehan 

bahasa merupakan proses penguasaan bahasa ibunya (native language) 

(Dardjowidjojo, 2010: 225).  

2. Kalimat Deklaratif   

Kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya menyampaikan 

pernyataan yang ditujukan kepada orang lain. Kalimat deklaratif ini tidak 

memerlukan jawaban baik secara lisan maupun dengan tindakan.Namun, bisa 

saja diberikan komentar oleh pendengar bila dianggap perlu.Kalimat deklaratif 

diucapkan oleh seseorang kepada orang untuk menyatakan sesuatu (Chaer, 

2009: 187). 

3. Kalimat Interogatif   

Menurut Chaer (2009: 189) kalimat interogatif adalah kalimat yang 

mengharapkan adanya jawaban secara verbal.Jawaban ini dapat berupa 

pengakuan, keterangan, alasan atau pendapat dari pihak pendengar atau 

pembaca. 

4. Kalimat Imperatif   

Kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta pendengar atau 

pembaca melakukan suatu tindakan yang berupa kalimat perintah, kalimat 

himbauan, dan kalimat larangan (Chaer, 2009: 197). 


