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ABSTRACT 

 Psycholinguistics is a new discipline between psychology and linguis-
tics. Psychology examines the process of thinking, while linguistics ex-

amines language. Both language and thought are two distinct aspects, 
but they are related. With this, experts have different views. The Sapir-

Whorf theory states that language determines the mind. In fact, Piaget's 
theory holds a mind that is not language. Elsewhere with Vygotsky's 
theory, he argues that at an early stage language and thought develop 

separately, then meet and mutually. Chomsky refers to the hypothesis 
of conscience, where language has existed from birth and the concept 

of language around the world is universal (called deep structure or 
deep structure), while at the outside level the language has diversity 
(called the outer structure or surfacestructure). Furthermore, Brunner 

with the theory of instrumentalism states that language and thought is 
a tool for action to take effect. 
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ABSTRAK 

Psikolinguistik merupakan disiplin ilmu baru yang menggabungkan an-

tara psikologi dengan linguistik. Psikologi mengkaji tentang proses ber-
pikir, sedangkan linguistik mengkaji tentang bahasa. Baik bahasa mau-
pun pikiran merupakan dua aspek yang berbeda, namun memiliki ket-

erkaitan. Mengenai hal tersebut, para ahli memiliki pandangan yang 
berbeda. Teori Sapir-Whorf menyatakan bahwa bahasa menentukan 

pikiran. Sebaliknya, Teori Piaget berpandangan bahwa pikiranlah yang 
menentukan bahasa. Lain halnya dengan Teori Vygotsky, ia ber-
pendapat bahwa pada tahap awal bahasa dan pikiran berkembang secara 

terpisah, kemudian bertemu dan saling mempengaruhi. Chomsky 
mengembalikan pada hipotesis nurani, dimana bahasa telah ada sejak 

lahir dan konsep bahasa di seluruh dunia sifatnya universal (disebut 
struktur dalam atau deepstructure), sedangkan pada tingkat luar bahasa 
memiliki keberagaman (disebut struktur luar atau surfacestructure). Se-

lanjutnya Brunner dengan teori instrumentalisme menyatakan bahwa 
bahasa dan pikiran merupakan alat untuk berlakunya aksi. 

Kata kunci: Teori, Psikolinguistik, Para Ahli 
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PENDAHULUAN 

Psikolinguistik merupakan disiplin ilmu baru yang menggabungkan antara 
psikologi dengan linguistik. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji ten-

tang kejiwaan/ mental, perilaku, dan proses berpikir yang terjadi pada indivu. Lin-
guistik merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Kedua disiplin ilmu 
tersebut jauh berbeda dalam pengkajiannya. Akantetapi, dalam perkembangannya 

oleh para ahli psikologi dan linguistik ditemukan adanya keterkaitan antara berpikir 
dan berbahasa. Oleh karena itu muncullah disiplin ilmu psikolinguistik yang 

mengkaji pengaruh bahasa terhadap pola pikir dan sebaliknya pikiran 
mempengaruhi bahasa. 

Bahasa dan berpikir merupakan dua hal yang saling berkaitan dan merupakan 

aspek penting dalam kehidupan. Bahasa digunakan sebagai alat pengungkapan 
pikiran. Sedangkan berpikir merupakan suatu proses untuk memunculkan bahasa. 

Dalam berbahasa, seseorang melakukan proses berpikir agar terbentuknya bahasa. 
Sebaliknya, dalam berpikir dibutuhkan bahasa sebagai media dalam pengungkapan 
apa yang sedang dipikirkan. Hal ini memunculkan suatu pertanyaan, mana yang 

lebih dahulu, bahasa atau pikiran? 

Berkenaan dengan pertanyaan di atas, muncul pula suatu permasalahan yang 

masih berkaitan dengan hal tersebut. Bahasa merupakan hasil budaya. Budaya 
merupakan hasil dari berpikir. Bahasa suatu masyarakat tertentu mencerminkan bu-
daya atau pola perilaku masyarakat tersebut. Oleh karenanya, dapat dikatakan 

bahwa keberagaman bahasa sama dengan keberagaman budaya. Bahasa memiliki 
suatu sistem yang universal, namun pada tingkat luar atau struktur luar bahasa 

memiliki keberagaman. Dengan kata lain, keberagaman bahasa tersebut menc-
erminkan budaya atau pola perilaku masyarakat pengguna bahasa. Pernyataan ter-
sebut membelenggu tentang kemunculan pertama apakah bahasa, pikiran, atau bu-

daya. 

 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa antara bahasa, pikiran, dan budaya saling 
berkaitan. Hal ini sesuai dengan pendapat Chaer (2009: 51) bahwa berbahasa, ber-

Mana 
yang lebih 
dahulu?
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BudayaPikiran
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pikir, dan berbudaya merupakan hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manu-

sia. Dengan demikian, tidak dapat diprediksi apakah bahasa yang merupakan hasil 
budaya atau sebaliknya bahasa yang membentuk budaya suatu masyarakat. 

Mengenai permasalah di atas, muncul berbagai pendapat para ahli di an-
taranya: Wilhelm Von Humboldt, Edwar Sapir, Benjamin Lee Whorf, Jean Piaget, 
L.S. Vygotsky, Noam Chomsky, Eric Lenneberg, Brunner, dan para ahli linguistik 

dan psikologi lainnya. Menurut Humboldt, pandangan hidup dan budaya ditentukan 
oleh bahasa. Menurut Sapir-Whorf, bahasa menentukan pikiran. Sebaliknya, Piaget 

berpendapat bahwa pikiranlah yang menentukan bahasa. Hal ini bertentangan 
dengan pendapat Vygotsky yang menyatakan bahwa tata bahasa mendahului 
pikiran. Chomsky dengan teori deepstructure dan surfacestructure menyatakan 

bahwa bahasa merupakan suatu sistem yang telah ada sejak lahir dimana bahasa 
dunia itu memiliki konsep yang sama (deepstructure), akantetapi struktur luar ba-

hasa berbeda-beda (surfacestructure). Selanjutnya, Lenneberg menjelaskan bahwa 
pemerolehan bahasa oleh individu didasari oleh faktor biologi (ontogenetis), se-
dangkan kelahiran bahasa masyarakat didasari oleh kognisi (filogenesis). Menurut 

pendapat Brunner, bahasa dan pikiran adalah alat untuk berlakunya aksi (Hidayat, 
2014). 

Pendapat para ahli di atas memunculkan teori-teori dalam psikolinguistik. Da-
lam hal ini penulis akan membahas lima teori tentang psikolinguistik yang 
dikemukakan oleh para ahli. Kelima teori tersebut memberikan sumbangan penge-

tahuan mengenai hakikat psikolinguistik. 

PEMBAHASAN 

Seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan di atas, terdapat tiga aspek 
yang saling berkaitan, yakni berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Mengenai hal ter-
sebut terdapat beberapa teori yang dikemukankan oleh beberapa orang ahli, yakni 

sebagai berikut. 

Teori Sapir-Whorf 

Edward Sapir (1884-1939) berpendapat bahwa bahasa mewakili suatu 
masyarakat tertentu, maka keberagaman bahasa sama dengan keberagaman budaya. 
Dengan kata lain, perilaku suatu masyarakat dipengaruhi oleh bahasa masyarakat 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Sapir yang menyatakan bahwa manusia 
hidup di dunia ini di bawah ‘belas kasih’ bahasanya yang telah menjadi alat pengan-

tar dalam kehidupan bermasyarakat.  Kehidupan suatu masyarakat sebagian ‘didi-
rikan’ di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa itu (Chaer, 2009: 52). Kata ‘belas 
kasih’ dan ‘didirikan’ mengimplikasikan bahwa wujud bahasalah yang membentuk 

pola pikir dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, bahasa mempunyai peranan 
penting dalam membentuk kehidupan suatu masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada 

bahasa yang sama, karena setiap bahasa mewakili masyarakat pengguna bahasa ter-
sebut. 

Benjamin Lee Whorf (1987-1941) yang merupakan murid dari Sapir  sepend-

apat bahwa bahasa merupakan wujud dari pikiran. Oleh karenanya, bahasa dan 
pikiran tidak berada pada garis yang berbeda, melainkan suatu hal yang saling 

berkaitan. “Sistem tata bahasa bukan hanya alat untuk menyuarakan ide-ide, tetapi 
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juga sebagai pembentuk ide-ide itu, program kegiatan mental dan penentu struktur 

mental seseorang” (Hidayat, 2014: 193). Whorf menyatakan bahwa bahasa mem-
iliki pengaruh besar terhadap pola pikir, bahkan dapat membahayakan. Ia mencon-

tohkan dengan pernyataan ‘kaleng kosong’ bekas minyak. Bagi orang-orang pada 
umumnya, kata kosong pada kata kaleng kosong tersebut mengimplikasikan bahwa 
sebuah kaleng tersebut telah tidak ada minyak di dalamnya. Dengan demikian, 

kaleng kosong tersebut dianggap sudah tidak berbahaya lagi. Namun, hal itu tidak 
selalu benar, karena dalam ilmu kimia, justru kaleng kosong itulah yang lebih ber-

bahaya. Jika didekatkan dengan api, maka kaleng kosong tersebut akan lebih mudah 
meledak. Inilah yang disebut oleh Whorf  bahwa bahasa mempengaruhi pola pikir 
sehingga dapat membahayakan. 

Selanjutnya untuk membuktikan pernyataannya tersebut, Whorf meneliti ba-
hasa Hopi, salah satu bahasa yang ada di California Amerika Serikat.  Ia mem-

bandingkan antara kebudayaan Hopi dengan kebudayaan Eropa. Kebudayaan Hopi 
diorganisasi berdasarkan peristiwa (event), sedangkan kebudayaan Eropa diorgan-
isasikan berdasarkan ruang (space) dan waktu (time). Hasilnya menunjukkan 

bahwa pandangan hidup dipengaruhi oleh bahasa. Berdasarkan hal tersebut Sapir 
dan Whorf (Widhiarso, 2005: 2) mengemukakan dua hipotesis yang menegaskan 

tentang keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Pertama, relativitas bahasa yang 
menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa terdapat pada kognitif nonbahasa. 
Dengan kata lain, perbedaan bahasa menggambarkan perbedaan pola pikir 

pengguna bahasa tersebut. Kedua, determinisme bahasa yakni suatu struktur bahasa 
mempengaruhi cara pandang individu terhadap persepsi-persepsi yang ada. Oleh 

karenanya, realitas ditentukan oleh bahasa pertama. 

Pendapat tersebut bisa saja terima, misalnya jika kita bandingkan bahasa Jawa 
dan bahasa Batak (Medan) yang memiliki kekontrasan perbedaan bahasa di Indo-

nesia. Masyarakat Jawa cenderung berbahasa lemah lembut dan berbicara secara 
tidak langsung. Sebaliknya, bahasa Batak (Medan) terkesan kasar dan berbicara 

secara langsung atau to the point. Dari kedua bahasa tersebut, kita dapat mengetahui 
bahwa pandangan hidup masyarakat Jawa cenderung mempertimbangkan bahasa 
sebagai aspek sopan santun, sedangkan masyarakat Batak (Medan) cenderung 

menggunakan bahasa sebagai alat untuk memberikan informasi secara tegas. 

Pendapat tersebut juga bisa saja ditolak jika kita melihat realita seorang anak 

yang dilahirkan dalam keadaan belum bisa berbahasa dalam artian belum dapat 
mengucapkan kata-kata. Namun, dalam proses perkembangan bahasa, anak-anak 
cenderung memiliki kesamaan dalam tingkat pemerolehan bahasa. Fakta ini ten-

tulah bertolak belakang dengan pendapat Sapir dan Whorf. Dalam perkem-
bangannya, memang Teori Sapir-Whorf memunculkan banyak kontroversi oleh be-

berapa ahli, namun banyak juga yang mendukung teori tersebut, maka dalam hal 
ini, baik bahasa, pikiran, dan budaya merupakan sesuatu yang saling berkaitan satu 
sama lain. Adanya bahasa karena adanya pikiran, sebaliknya adanya pikiran karena 

adanya bahasa. 

Teori Jean Piaget 

Seperti yang telah dikemukan sebelumnya mengenai perkembangan bahasa 
anak, Jean Piaget mengemukakan tentang Teori Pertumbuhan Kognisi. Dalam teori 
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ini, perkembangan bahasa mengikuti alur perkembangan kognitif atau pikiran. Ber-

dasarkan pendapat Piaget bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa. Bahasa mun-
cul akibat adanya proses berpikir. Tanpa adanya proses berpikir, maka aspek-aspek 

kebahasaan tidak akan ada. Untuk membuktikan adanya keterkaitan antara bahasa 
dengan pikiran, Piaget (Hidayat, 2014) mengemukakan adanya dua macam modus 
pikiran, yakni pikiran terarah (directed) atau pikiran intelegen dan pikiran tak ter-

arah (autistic). 

Menurut Piaget (Mukhlisah, 2015: 122-124) pertumbuhan kognitif bermula 

dari kemampuan bawaan. Kemampuan bawaan tersebut kemudian berkembang dan 
membentuk kompleksitas suatu pengetahuan kognitif. Perkembangan kognitif ter-
sebut dirumuskan ke dalam tiga tahap, yakni: organisasi, adaptif dan ekuilibrasi. 

Pada tahap organisasi, seorang anak telah mampu mengelompokkan suatu objek 
(menghubungkan antara pengetahuan dengan realitas). Misalnya seorang anak 

menatap lalu kemudian menggenggam suatu objek. Tahap selanjutnya yakni tahap 
adaptif yang meliputi asimilasi dan akomodasi. Pada tahap asimilasi, seorang anak 
mampu menghubungkan pengetahuan baru dengan skema yang sudah ada. Misal-

nya, ketika seorang anak diberikan suatu objek yang baru dilihatnya, namun objek 
tersebut memiliki skema yang sama, maka anak tersebut bisa saja menggenggam, 

menggigit, ataupun membanting objek tersebut. Sikap yang dilakukan anak sesuai 
dengan skema yang ada di pikirannya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ako-
modasi, yakni tahap dimana seorang anak mengubah skema yang sudah ada men-

jadi suatu pengetahuan baru berdasarkan kondisi yang ada. Misalkan ketika seorang 
anak memegang makanan yang panas. Biasanya ketika mendapati sebuah makanan, 

seorang anak akan memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Akantetapi, 
mendapati makanan yang panas ketika dimasukkan langsung ke mulut membuatnya 
tidak bisa mengunyah. Pada kondisi berikutnya ia akan mengubah skema lama 

menjadi skema baru, yakni tidak semua makanan bisa langsung ia masukkan ke 
mulut. Tahap terakhir dari perkembangan kognisi yakni tahap ekuilibrasi. Tahap ini 

merupakan tahap menuju kompleksitas berpikir. Seorang anak telah mampu 
memunculkan pengetahuan baru pada dirinya berdasarkan pengetahuan-penge-
tahuan yang dimiliki. 

Realisasi tahap perkembangan kognisi selanjutnya dapat dikaitkan dengan 
perkembangan bahasa anak. Mula-mula seorang anak belum bisa mengucapkan 

satu kata apapun. Kemudian dalam perkembangannya, dia sudah mulai dapat 
menggolong-golongkan benda, namun masih belum bisa mengucapkannya. Tahap 
tersebut merupakan tahap berpikir seorang anak sebelum ia dapat mengucapkan 

kata-kata. Selanjutnya, anak dapat mengucapkan kata-kata dari proses meniru, na-
mun belum dapat mengucapkan secara sempurna. Misalnya, ia ingin mengatakan 

‘makan’ dengan sebutan ‘mam’ atau ‘mamam’, mengatakan minum dengan sebutan 
‘num’ atau ‘nom’, menunjukkan gambar jerapah dengan menyebutkan ‘pah’, 
‘bunda’ dengan sebutan ‘nda’,’ayah dengan sebutan ‘yah’, dan masih banyak lagi. 

Proses perkembangan bahasa tersebut mengikuti proses pertumbuh kognisi seorang 
anak hingga ia mampu mengucapkan kata bahkan kalimat secara lengkap. 

Mengenai contoh tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan penulis pada anak 
berusia 0 hingga 18 bulan. 

 Menurut teori pertumbuhan kognisi, seorang kanak-kanak mempelajari 

sesuatu melalui tindakan-tindakannya yang ia peroleh dari mengamati dunia. Dari 
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tindakan-tindakan tersebut, maka lahirlah bahasa. Kegiatan kognitif merupakan 

suatu bentuk aksi atau perilaku individu yang dinuranikan dan dalam kegiatan sen-
somotorik disebut juga dengan perilaku bahasa. Mengenai hubungan  bahasa dan 

kegiatan berpikir, Piaget (Chaer, 2009: 55) mengemukakan dua hal penting yakni 
sebagai berikut. 

Pertama, sumber kegiatan intelek tidak terdapat dalam bahasa, akan tetapi da-

lam periode sensomotorik, yakni suatu sistem skema. Maksudnya, sebelum dapat 
mengucapkan bahasa, kanak-kanak melalui tahap penggolongan benda, pema-

haman terhadap hubungan benda-benda, hingga ke tahap penyimpanan dan operasi 
pemakaian bahasa kembali. 

Kedua, pertumbuhan kognisi bersamaan dengan pemerolehan bahasa. Di-

mana seorang kanak-kanak memahami terlebih dahulu benda-benda yang 
dilihatnya, kemudian memunculkan fungsi lambang. Lambang-lambang tersebut 

berwujud bahasa. Ucapan bahasa yang pertama keluar berhubungan dan bersamaan 
dengan permainan lambang, peniruan, dan bayangan-bayangan mental. 

Teori LS. Vigotsky 

Vygotsky (Hidayat, 2014) berpendapat bahwa adanya satu tahap perkem-
bangan bahasa sebelum adanya pikiran, dan satu tahap perkembangan berpikir 

sebelum adanya bahasa. Kemudian, tahap tersebut bertemu dan terjadilah secara 
serentak pikiran berbahasa dan bahasa berpikir. Dengan kata lain, bahasa dan ber-
pikir mula-mula terjadi secara sendiri-sendiri, kemudian bertemu dan saling 

mempengaruhi. Dengan demikian, kanak-kanak berpikir dengan menggunakan ba-
hasa, dan berbahasa dengan berpikir. 

Mengenai berpikir dengan menggunakan bahasa, yakni tahap dimana kanak-
kanak memahami sesuatu dengan cara mengetahui kata pada suatu benda. Hal ini 
dilakukan dengan cara mengamati seorang dewasa dalam mengucapkan sebuah 

kata dari suatu benda. Kemudian terjadilah proses berpikir sebelum ia mampu men-
gucapkan kata tersebut secara tepat dan sesuai dengan penggolongan benda-benda 

tersebut. Dengan demikian, pikiran dan bahasa merupakan suatu proses. Sedangkan 
mengenai berbahasa dengan berpikir, yakni seorang kanak-kanak sebelum dapat 
mengucapkan sesuatu, dia memikirkan terlebih dahulu sesuatu yang hendak ia 

ucapkan dalam bentuk kata hingga kalimat. 

Dalam hal ini Vygotsky mengkaji gerak berpikir dengan dua bagian ucapan, 

yakni ucapan dalam yang berupa aspek semantik dan ucapan luar yang berupa aspek 
fonetik. Pada aspek semantik, bahasa mendahului makna, dalam aspek fonetik, 
makna mendahului bahasa. Dalam proses ini terjadi kesinambungan antara berpikir 

dan berbahasa. Berpikir menghasilkan bahasa kemudian bahasa menghasilkan 
pikiran, begitu selanjutnya. Namun pada tahap lebih lanjut dalam perkembangan 

ucapan dan pikiran, tata bahasa selalu mendahului logika (pemikiran). (Chaer, 
2009: 56) 

Selain itu, Vygotsky menjelaskan pula bahwa bahasa dipengaruhi oleh kontak 

sosial. Dengan kata lain, perkembangan bahasa tidak ada hubungannya dengan ba-
tasan umur karena konsep bahasa dipengaruhi oleh kognisi yang diperoleh dari ling-

kungan. Misalnya, anak yang terbiasa membaca akan lebih banyak menyimpan 
kosakata dibandingkan dewasa yang hanya memperoleh kosakata dari apa yang 
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didengarnya sehari-hari. Dalam hal ini, Vygotsky (Adam, 2014)  mengemukakan 

adanya Private Speech, yakni ucapan pada diri sendiri yang dapat meningkatkan 
keterampilan berbahasa dalam lingkungan sosial. 

Vygotsky (Adam, 2014: 254) juga mengemukakan pandangannya mengenai 
adanya empat tahapan dalam perkembangan bahasa, yakni sebagai berikut. 

1. More dependence yaitu tahap seseorang masih bergantung pada orang 

lain untuk mendapatkan bahasa. 
2. Less dependence yaitu tahap seseorang mencari bahasa secara mandiri 

dengan mulai melepaskan ketergantungan kepada orang lain. 
3. Internalization yaitu tahap dimana bahasa dapat diucapkan secara alami. 
4. De-automatization yaitu tahap dimana seseorang telah mampu 

memunculkan gaya bahasa dan sense of language. 

Berdasarkan tahapan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa 

dipengaruhi oleh kehidupan sosial dimana seseorang dapat mempelajari dan 
mengembangkan keterampilan berbahasanya sendiri. Seorang anak akan membu-
tuhkan bantuan orang dewasa dalam memahami bahasa atau disebut juga dengan 

Zone of Proximal Development (ZPD). Melalui peniruan dan pemahaman dari 
orang dewasa, bahasa anak terus berkembang serta dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial. Dengan kata lain, antara bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang erat 
dalam suatu siklus sosial masyarakat pengguna bahasa. 

Teori Noam Chomsky 

Chomsky mengenai hubungan bahasa dan pikiran mengajukan kembali 
hipotesis nurani. Dalam hipotesis nurani dinyatakan bahwa setiap manusia telah 

memiliki kemampuan berbahasa pada dirinya sejak lahir. Dalam otak manusia ter-
dapat suatu sistem yang mempunyai konsep yang universal tentang struktur bahasa. 
Suatu sistem tersebut yang oleh Chomsky (Shafa, 2012) disebut LAD (Language 

Aqutition Device), yakni bagian otak yang khusus menangani tentang bahasa. 
Manusia sejak lahir telah dianugerahi LAD yang terus berkembang seiring dengan 

perkembangan bahasa seseorang. Dengan kata lain, terdapat dua aspek yang 
terpisah namun saling berhubungan antara pikiran dan bahasa. 

Mengenai bahasa dan pikiran, Chomsky (Permata, 2015) juga mengajukan 

konsep deepstructure dan surfacestructure. Bahasa-bahasa yang ada di dunia mem-
iliki struktur yang sama atau universal. Inilah yang disebut sebagai struktur dalam 

atau deepstructure.  Deepstructure ini memungkinkan bahasa dapat diturunkan da-
lam konsep yang sama. Dalam hal ini dikenal sebagai proses generatif bahasa yang 
hasilnya berupa tata bahasa generatif. Misalnya konsep setelah subjek kemudian 

diikuti predikat, itu merupakan sistem yang universal dan dapat diturunkan pada 
bahasa manapun di dunia. Deepstructure tidak ada hubungannya dengan sistem 

kognisi. Sebaliknya, surfacestructure memungkinkan adanya keberagaman bahasa. 
Surfacestructure merupakan bentuk luaran bahasa yang memungkinkan adanya ba-
hasa yang berbeda-beda. Ini merupakan bentuk pola pandangan penutur bahasa 

yang berbeda-beda pula. 

Struktur dalam atau deepstructure merupakan suatu konsep abstrak yang ada 

pada pemahaman seseorang terhadap makna. Keluarannya berupa kalimat atau 
bunyi yang disebut sebagai struktur luar atau surfacestructure. Dengan demikian, 
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aspek semantik merupakan bentuk dari deepstructure. Sedangkan aspek sintaktik 

dan fonetik merupakan bentuk dari surfacestructure. Ini menguatkan pula tentang 
adanya hubungan berbahasa dan berpikir. 

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa terdapat keuniversalan bahasa. 
Chomsky (Arsanti, 2014: 32-33) membagi keuniversalan bahasa ke dalam dua ben-
tuk yakni: universal subtantif dan universal formal. Universal subtantif merupakan 

elemen pembentuk bahasa. Misalnya dalam bahasa secara universal di dunia 
dikenal adanya nomina, adjektiva, dan verba. Universal formal merupakan 

pengaturan terhadap substansi-substansi bahasa bergantung pada penggunaan ba-
hasa masyarakat. Keuniversalan bahasa merupakan hasil dari pengolahan bahasa di 
dalam pikiran. 

Teori Brunner 

Brunner (Chaer, 2009) mengemukakan Teori Instrumentalisme tentang hub-

ungan bahasa dan pikiran. menurut Brunner bahasa dan pikiran merupakan alat un-
tuk berlakunya aksi. Bahasa berperan dalam membantu pikiran agar lebih sistema-
tis. Pada prosesnya, mula-mula pikiran dan bahasa muncul bersama-sama untuk 

mengatur aksi. Selanjutnya keduanya saling bekerjasama. Pikiran memakai ele-
men-elemen hubungan untuk membimbing aksi yang sebenarnya, sedangkan ba-

hasa menyediakan representasi prosedur untuk melaksanakan aksi. 

Teori instrumentalisme dapat dilihat pada saat berkomunikasi. Seorang petu-
tur terlebih dahulu berpikir untuk melaksanakan aksi (merencanakan tuturan). Di 

sisi lain, bahasa menyediakan representasi prosedur (tuturan yang akan diujarkan). 
Selanjutnya hasil perencanaan tersebut direalisasikan dalam bentuk tuturan untuk 

menyampaikan suatu maksud tuturan tersebut. Dengan demikian, sebelum adanya 
suatu aksi, bahasa telah lebih dahulu menjadi alat sebelum aksi tersebut dil-
aksanakan. 

Selain itu, hubungan bahasa dan pikiran dapat pula dilihat pada kecakapan 
analisis. Misalnya saat petutur menafsirkan tuturan dari seorang penutur. Ia akan 

melakukan proses berpikir dengan melibatkan bahasa untuk memahami maksud si 
penutur. Hasil analisis itulah yang merupakan hasil dari proses berpikir dan berba-
hasa. Kecapakan seseorang dalam menganalisis sangat bergantung pada kecaka-

pannya dalam berkomunikasi. 

Adapun tahapan dalam kaitannya dengan berpikir dan berbahasa oleh Brun-

ner (Lestari, 2014) dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, tahap enaktif yaitu 
pemerolehan pengatahuan didasari oleh kenyataan. Kedua, tahap ikonik yaitu peng-
gambaran terhadap hasil yang diperoleh pada tahap enaktif. Ketiga, tahap simbolik 

yaitu gambaran yang telah ada kemudian disimbolkan. Jika dihubungkan dengan 
pengetahuan berbahasa dapat diilustrasikan seperti seseorang memperoleh penge-

tahuan tentang bahasa dengan melihat objek yang nyata. Misalnya seorang anak 
mengamati bagaimana bahasa diucapkan oleh orang dewasa. Selanjutnya, bahasa 
diabstraksikan dalam bentuk gambaran nyata. Misalkan, seorang anak meniru uca-

pan yang ia amati dari orang dewasa. Pada tahap terakhir, bahasa telah dapat 
diucapkan secara sempurna dengan menghubungkan pengetahuan terhadap objek 

yang telah didapat. 
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PENUTUP 

Simpulan 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara bahasa, pikiran, 

dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Ketiganya dapat diibaratkan se-
bagai sebuah rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian tidak 

dapat diprediksi mana yang lebih dahulu antara bahasa, pikiran, dan budaya. 
Mengenai hal tersebut, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Teori Sapir-
Whorf menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran. Sebaliknya, Teori Piaget 

berpandangan bahwa pikiranlah yang menentukan bahasa. Lain halnya dengan Te-
ori Vygotsky, ia berpendapat bahwa pada tahap awal bahasa dan pikiran berkem-

bang secara terpisah, kemudian bertemu dan saling mempengaruhi. Chomsky 
mengembalikan pada hipotesis nurani, dimana bahasa telah ada sejak lahir dan kon-
sep bahasa di seluruh dunia sifatnya universal (disebut struktur dalam atau deep-

structure), sedangkan pada tingkat luar bahasa memiliki keberagaman (disebut 
struktur luar atau surfacestructure). Selanjutnya Brunner dengan teori instrumen-

talisme menyatakan bahwa bahasa dan pikiran merupakan alat untuk berlakunya 
aksi. 

Saran 

Psikolinguistik membahas tentang adanya hubungan antara bahasa dan ber-
pikir. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian yang mendalam tentang bahasa dan 

berpikir. Sumbangan pendapat para ahli dapat dijadikan landasan dalam memahami 
psikolinguistik. Untuk itu, penulis menyarankan untuk menggali lebih banyak lagi 
tentang teori-teori dalam psikolinguistik. Selain itu, perlu untuk mencari contoh-

contoh yang relevan agar dapat memahami secara mendalam. 
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