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ABSTRACT 

Language is a remarkable gift for human. The only thing that can dif-

ferentiate human from other creature is the ability to communicate 
through speech. Chimpanzees are known for being the closest relatives 
to humans genetically, sharing over 99% of our DNA. There has been 

considerable research on this race, and the fact that their vocal anat-
omy are quite similar to human indicates probability of speech. On the 

contrary, human brains develop the innate ability for language and 
speech while chimp’s not. Human ability to perceive and process 
speech starting at 6 weeks along with their biological growth. 
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PENDAHULUAN 

Kemampuan berbahasa merupakan sesuatu yang istimewa, hal ini juga se-
bagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Usaha yang dilakukan be-

berapa ahli seperti Hayes, Kellogs, Gardner, dan Premack untuk mendidik simpanse 
berbahasa tidak berhasil bukan karena kekurangan atau kelemahan pada penelitian 
yang diadakan melainkan ketiadaan bahan baku pada simpanse itu sendiri, yakni 

dari segi biologis dan neurologis. Dari segi biologis perkembangan alat ujar yang 
terjadi pada manusia merupakan proses yang paling terakhir dan lengkap. Perkem-
bangan alat ujar dimulai sejak 3000 tahun yang lalu (Wind 1989) melalui organisme 

uniseluler. Tiga ratus lima puluh juta tahun kemudian berkembang makhluk sejenis 
ikan  yang memiliki mulut, faring dan insang untuk bernafas, lalu muncul pula ma-

khluk pemula dari amfibi yang memiliki paru-paru dan laring dan juga mulai 
ditemukan jalur ujaran (vocal tract). Selanjutnya, ada mamalia pertama. Pertum-
buhan biologis lainnya yang muncul ialah adanya tulang thynoid dan bentuk per-

tama dari selaput suara serta alat pendengaran yang mulai berkembang. Kemudian 
yang terakhir ialah pertumbuhan pada primata hingga manusia yang menunjukkan 

perkembangan pesat namun memiliki perbedaan struktur dan organisasi otak.  

PEMBAHASAN 

Primata seperti simpanse merupakan kerabat dekat manusia karena memiliki 
99% DNA yang sama. Akan tetapi, hal ini tidak membuat simpanse memiliki se-
luruh kemampuan yang ada pada manusia. Salah satunya adalah kemampuan ber-

bahasa. Suatu studi menemukan fakta bahwa simpanse memiliki kemampuan untuk 
memahami bahasa pada tingkat dasar melalui bahasa isyarat. Terlepas dari kemam-

puan otak mereka untuk memahami tata bahasa dan bahasa yang kompleks, 

mailto:dzh.syafitri@gmail.com


 

2 
 

penggunaan bahasa isyarat membuktikan bahwa penghalang bicara antara manusia 

dan kera tidak ada hubungannya dengan kemampuan genetik untuk mempelajari 
bahasa, tetapi lebih mengacu kepada faktor biologis. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh para ahli, terdapat kemiripan antara struktur mulut manusia dan sim-

panse. Secara biologis, struktur mulut pada simpanse tidak digunakan untuk ber-
bicara melainkan berfungsi sebagai kebutuhan primer seperti mencari makan. Jika 

manusia secara genetik terkait dengan simpanse, lantas mengapa perkembangan 
otak manusia terdapat kemampuan untuk berbahasa sementara simpanse tidak. Para 
ilmuwan menduga bahwa jawaban dari misteri itu terletak pada gen yang disebut 

FOXP2. Ketika bermutasi, FOXP2 dapat mengganggu pembicaraan dan bahasa 
pada manusia. Studi UCLA-Emory University mengungkapkan perbedaan utama 

antara bagaimana versi FOXP2 pada manusia dan simpanse bekerja, mungkin 
mampu menjelaskan keunikan bahasa pada manusia. Penelitian ini dipublikasikan 
pada 11 November 2009 di edisi online jurnal Nature temuannya berisi wawasan 

tentang evolusi otak manusia dan dapat mengarah pada kemungkinan target obat 
untuk gangguan bicara seperti, autisme dan skizofrenia. 

Kaitan biologi dengan bahasa lainnya tampak pada proses pemerolehan ba-
hasa. Untuk 18 bulan pertama, Lenneberg (1969: 13) menyatakannya dalam sebuah 
bagan, dimulai dari usia 12 minggu. Patokan mingu, bulan, tahun ini bersifat relatif 

karena faktor biologi pada manusia itu tidak semuanya sama. Yang penting dari 
patokan itu adalah bahwa urutan pemerolehan pada anak itu sama: dari dekutan, ke 

celotehan, ke ujaran satu kata, dan kemudian ke ujaran dua kata, dan seterusnya. 
Begitu juga dalam hal komprehensi dan produksi. Anak di mana pun dan dalam 
bahasa apa pun menguasai komprehensi lebih dulu daripada produksi.  

Hal ini terlihat pada dalam vlog “it’s Judy’s life”, vlog yang berisi keseharian 
dari sebuah keluarga di Seattle, Amerika Serikat. Benji Travis (34) dan Judy Travis 

(32) sama-sama memiliki darah Asia. Judy cukup fasih menggunakan bahasa dae-
rahnya, yakni bahasa Tagalog, meskipun tidak secara utuh digunakan untuk berko-
munikasi dengan anak-anaknya, namun hanya sesekali terdengar ketika ia kaget 

atau kesal atau untuk mengganti sebutan tertentu seperti kakak, nenek, kakek, tante, 
dsb. Baik Judy maupun Benji merupakan native speaker dari bahasa Inggris, se-

hingga komunikasi serta pemerolehan bahasa yang terjadi pada Julianna Travis(5), 
dan kedua adik kembarnya Miya Travis(4), dan Keira Travis(4) sejalan dengan per-
tumbuhannya.  

Hal yang berbeda tampak pada keluarga vlogger asal Maluku yaitu Nofita 
Henderson yang ikut dengan suaminya tinggal di Texas, Amerika Serikat. Suami 

Pita, Travis Henderson adalah seorang tentara angkatan udara Amerika Serikat se-
hingga sering tidak berada di rumah. Pita memiliki dua orang anak yaitu Zach(4) 
dan Rachel (1,5), ia sendiri yang mengurus dan mendidik kedua anaknya. Dalam 

vlognya Pita lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dan sesekali berbahasa 
daerah. Zach mengalami speech delay, anak-anak seusianya seperti Miya dan Keira 

dalam itsjudyslife sudah mulai lancar berbicara, tetapi dalam vlog terlihat Zach 
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masih berada pada tahap ujaran satu kata atau dua kata. Untuk itu, Zach rutin mengi-

kuti speech therapy. Beberapa penyebab terjadinya speech delay, adalah masalah 
komunikasi (pola asuh orang tua) dan bilingual. Travis menginginkan agar anaknya 
dapat berbahasa Inggris dengan baik, namun sebagai native speaker kehadirannya 

sangat minim, Pita yang mampu menggunakan dua bahasa, tidak sepenuhnya 
menggunakan bahasa Inggris atau pun bahasa Indonesia, kadang dalam sebuah ta-

yangan terlihat baik Zach maupun Rachel mengerti dan bisa mengatakan ulang apa 
yang dikatakan Pita dalam bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang di-
maksud dengan patokan usia pada dasarnya bersifat relatif, yang terjadi pada anak 

di seluruh dunia adalah tahapan pemerolehan bahasanya sama. 

KESIMPULAN 

Kaitan biologi dalam bahasa memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari or-
ganisme uniseluler hingga primata ke manusia. Keunikan yang terletak pada kesa-
maan genetik antara manusia dan kera menunjukkan kuasa Sang Pencipta yang luar 

biasa. Dengan berkat ini, manusia dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan 
bahwa suatu saat seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan 

bisa jadi ada temuan-temuan baru yang memperlihatkan kemampuan makhluk lain 
yang setara dengan manusia, bila ini terjadi maka apa yang benar-benar mem-
bedakan ras manusia dengan yang lain. Dalam psikolinguistik, tahapan 

pemerolehan bahasa pada anak sangat penting karena tidak hanya soal bahasa pada 
tahap ini anak juga belajar mengenai dunianya. Maka dari itu, perhatian dan pola 

asuh orang tua berperan besar dalam keberhasilan anak pada tahap ini.  
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