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Abstrak
Tu lisan ini m end eskrip sikan kem ahiran sisw a kelas VI SD yang berkem bang d alam lingku ngan sekolah
internasional. Su bjek p enelitian ini m eru p akan sisw a SD d i Cip u tra an International and IB Word School. Data
yang d igu nakan analisis d engan au tentik d oku m entasi d ari hasil p enilaian esai. Data d ianalisis berd asar p ad a
pengaruh bahasa Inggris dalam kelas bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa
Indonesia pada siswa di sekolah berbasis luar negeri terpengaruh bahasa Inggris, seperti penggunaan kata, frasa,
kalimat, dan pola pikir.
Kata kunci: p em erolehan bahasa, p engaru h bahasa asing, sekolah d asar,
School
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A. Pendahuluan
Bahasa m eru p akan salah satu m ed ia yang d igu nakan m anu sia d alam berkom u nikasi.
Manu sia tid ak akan lep as d ari p roses p enggu naan bahasa d alam kehid u p annya sehari-hari.
Bahasa digunakan dalam setiap lini kehidupan untuk mempermudah proses berkomunikasi.
Penggunaan bahasa tidak mengenal usia, dari orang tua hingga anak kecil, harus menggunakan
bahasa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya.
Bagaimana manusia memperoleh bahasa merupakan satu isu yang mengagumkan dan
su kar d ibu ktikan. Berbagai teori d ari bid ang d isip lin yang berbed a telah d ikem u kakan oleh
para pengkaji untuk menerangkan bagaimana proses ini berlaku dalam kalangan anak-anak.
Mem ang d iaku i bahw a d isad ari atau p u n tid ak, sistem -sistem lingu istik d iku asai d engan
pantas oleh individu kanak-kanak. Fenomena tersebut telah berlaku dan terus berlaku dalam
kalangan semua masyarakat dan budaya pada setiap masa.
Pengu asan bahasa Ind onesia anak-anak yang bertu m bu h kem bang d i lingku ngan
Ind onesia d an asing tentu berbed a, baik d ari segi tata bahasa m au p u n kosakata. H al ini
m enu nju kkan bahw a p engu asaan bahasa anak-anak d ip engaru hi oleh lingu ngan d an
kebiasaan. Untu k itu lah, Proses p em erolehan d an p engu asaan bahasa Ind onesia p ad a anakanak yang bertu m bu h kem bang d alam lingku ngan d an bu d aya asing d i sekolah m eru p akan
fenomena yang menarik untuk diteliti.
Di sekolah
, anak-anak terbiasa menerapkan
bahasa d an bu d aya asing yaitu Inggris. Akibatnya bahasa Inggris sangat m enginterferensi
bahasa Indonesia anak-anak yang notebane bahasa pertama mereka. Kosakata bahasa Indonesia
yang d iku asai anak-anak ju ga terbatas sehingga d alam m engarang m ereka cend eru ng
menggunakan istilah asing.
Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik
bahasa anak usia kelas VI di Sekolah
. Penelitian ini
m enggu nakan p end ekatan ku alitatif. Data yang d igu nakan ialah d ata hasil karangan narasi
sisw a kelas VI
d i Su rabaya Tahu n ajaran
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2011 yang berju m lah. Pengu m p u lan d atanya m enggu nakan teknik d oku m entasi. Teknik
analisis d ata d ilaku kan d engan cara m engelom p okkan d ata hasil karangan narasi sisw a.
penyeleksian data, pengkodean data, dan penganalisisan data.
B. Pembahasan
Pem erolehan bahasa
ad alah su atu p roses yang d ip erlu kan oleh
anak-anak u ntu k m enyesu aikan serangkaian hip otesis yang sem akin bertam bah ru m it
atau p u n teori-teori yang m asih terp end am atau tersem bu nyi yang m u ngkin sekali terjad i
d engan u cap an-u cap an orang tu anya sam p ai ia m em ilih berd asarakn su atu u ku ran atau
takaran p enilaian, tata bahasa yang baik serta p aling sed erhana d ari bahasa (Tarigan d alam
Prastyaningsih, 2001:9). Lebih jelasnya p em erolehan bahasa d iartikan sebagai su atu p roses
yang p ertam a kali d ilaku kan oleh seseorang u ntu k m end ap atkan bahasa sesu ai d engan
potensi kognitif yang dimiliki dengan didasarkan atas ujaran yang diterima secara alamiah.
Bahasa yang pertama kali dikenal dan diperoleh anak-anak dalam kehidupannya adalah
bahasa Ibu
atau sering disebut dengan bahasa pertama
Bahasa
inilah yang m u la-m u la d ikenal oleh anak kecil d an d ip ergu nakan d alam kehid u p annya
sehari-hari sebagai bahasa kom u nikasi. Pad a saat ini, m aka telah m em p u nyaai kem am p u an
baw aan m em p eroleh p engetahu an tentang bahasa yang d ip elajari m elalu i p em bentu kan
hipotesis karena adanya struktur internal pada mental mereka.
Pad a hakikatnya, p roses p em erolehan bahasa itu p ad a setiap anak sam a, yaitu m elalu i
p em bentu kan d an p engu jian hip otesis tentang kaid ah bahasa. Pem bentu kan kaid ah itu
d im u ngkinkan oleh ad anya kem am p u an baw aan atau stru ktu r baw aan yang secara m ental
d im iliki oleh setiap anak. Inilah yang d isebu t d engan alat p em erolehan bahasa (Language
Dengan ini setiap anak d ap at m em p eroleh bahasa ap a saja serta
d itentu kan oleh faktor lain yang tu ru t m em p engaru hinya. Data kebahasaan yang haru s
d ip roses lebih lanju t oleh anak m eru p akan hal yang p enting. Data beriku t m enu nju kkan
bahw a p engu asaan bahasa Ind onesia anak-anak yang bertu m bu h kem bang d i lingu ngan
bu d aya d an bahasa asing cend eru ng terp engaru h bahasa asing baik d ari segi tata bahasa
maupun kosakata.
Dalam berkom u nikasi sehari-hari, d i
anakanak d ibiasakan m enggu nakan bu d aya d an bahasa internasional yaitu Inggris. Mereka
ju ga lebih sering m em baca bu ku -bu ku yang berbahasa Inggris. Akibatnya bahasa Inggris
m enginterferensi bahasa Ind onesia m ereka. Beriku t ad alah d ata yang m enu nju kkan bahw a
bahasa Indonesia anak terpengaruh bahasa inggris.
(1)“…. Aku sudah tunggu selama ini, dia berbuat apa sekarang sampai selama
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pada data (1), siswa terpengaruh struktur kalimat
bahasa Inggris yang memperhatikan urutan waktu. Hal tersebut disebabkan selama ini siswa
terbiasa m em baca kalim at-kalim at bahasa Inggris d an m enggu nakan bahasa Inggris d alam
berkom u nikasi sehari-hari d i sekolah. Selain itu , d alam karangan sisw a ju ga tam p ak ad anya
kosa-kata asing. Istilah asing lebih popular dalam ingatan anak-anak. Berikut datanya.
(2) Caitlin dan temannya bekerjasama dengan sekuat tenaga mereka untuk
(3) “Wow cool
Data (2), (3), d an (4) m enu nju kkan bahw a anak-anak lebih m em ilih d iksi p rojek
d arip ad a p ekerjaan, woo cool d arip ad a sangat keren, d an box d ari p ad a kotak. Data tersebu t
menunjukkan bahwa kosa kata bahasa Indonesia anak terbatas sehingga anak-anak cenderung
menggunakan istilah bahasa Inggris ketika sedang mengarang narasi dalam pelajaran bahasa
Indonesia. Pengaruh pola frase bahasa Inggris juga tampak pada karangan anak-anak. berikut
datanya.
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(5) Mereka mempunyai banyak cinta dan kasih sayang terhadap banyak
M

D

M D
Data (5) m enu nju kkan bahw a anak ju ga terinferensi p ola frasa bahasa Inggris yaitu
MD. Frase banyak orang berp ola MD, ini m eru p akan p ola frasa d alam bahasa Inggris many
people. Frase dalam bahasa Indonesia berpola DM yaitu orang banyak atau orang-orang.
Pada data (6) terlihat bahwa anak lebih memilih frasa sekolah pulang yang berpola MD,
p ola frase seharu snya yaitu DM p u lang sekolah. Jika d itu lis sesu ai kaid ah bahasa Ind onesia
kalimat di atas menjadi “Sekarang waktu pulang sekolah”. Pengaruh penggunaan noun clause
juga terlihat pada karangan anak. Berikut datanya.
(7) Chika pulang ke hotel bintang dimana semua teman menginap di dalam
hotel.
Data (7) menunjukkan penggunaan noun clause, where ‘di mana’. Dalam bahasa
Indonesia lazimnya digunakan istilah tempat untuk menganti where. Selain itu, pola pikir
dan budaya juga memengaruhi bahasa anak-anak. Data berikut menunjukkan pengaruh

Dari kutipan di atas terbukti bahwa bahasa Indonesia anak-anak di lingkungan sekolah
yang m em biasakan bu d aya d an bu d aya asing terp engaru h bahasa Inggris, baik d ari segi
kata, frasa, kalim at, d an p ola p ikir. H al ini sejalan d engan p and angan behaviorism e bahw a
berbahasa d ianggap sebagai bagian d ari p erilaku m anu sia (Yu lianto, 2008:18). Selam a ini
anak-anak tersebut di sekolah lebih dirangsang menggunakan bahasa Inggris sehingga bahasa
Inggris lebih m em engaru hi bahasa Ind onesia m ereka. Anak-anak d ianggap m esin yang
memproduksi bahasa dengan lingkungan bahasa dianggap sebagai faktor penentunya, yaitu
sebahgai rangsangannya. Untu k itu , anak-anak p erlu d iberi rangsangan bahasa Ind onesia
yang lebih agar d ap at m em p rod u ksi bahasa Ind onesia d engan lebih baik lagi. H al ini sesu ai
dengan pendapat Brown (2007:17) bahwa pembelajaran harus dilakukan melalui rangsanganrangsangan.
C. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya bahasa Indonesia
anak u sia kelas VI d i Sekolah
terp engaru h
bahasa Inggris, baik d ari segi kata, frasa, kalim at, d an p ola p ikir. Lingku ngan d an bu d aya
berkom u nikasi seseorang berp engaru h terhad ap p ola p ikir d an kebiasaan berbahasa
seseorang.
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