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Tinjauan Mata Kuliah 
   

sikolinguistik, pada dasarnya mempelajari keterhubungan antara bahasa 

dengan penuturnya. Informasi tentang bahasa terutama tersedia dari 

disiplin ilmu linguistik, sedangkan tentang penuturnya datang dari psikologi. 

Tidaklah mengherankan kalau bidang telaah psikololinguistik merefleksikan 

perpaduan topik-topik dari kedua bahasa disiplin ilmu penujang utamanya 

itu. 

Dalam mata kuliah ini Anda akan mempelajari pengetahuan dasar 

tentang psikolinguistik dan manfaatnya bagi pengajar bahasa kedua atau 

asing. Sejumlah topik dasar yang akan dibahas diantaranya adalah hakikat, 

ruang lingkup dan signifikasi psikolinguistik, aliran-aliran psikolnguistik, 

keterkaitan antara pikiran, bahasa dan ujaran, dan pemerolehan bahasa ibu 

dan bahasa kedua. Sedangkan yang ada hubungan dengan penerapannya 

adalah keterkaitan psikolinguistik dengan pengajar bahasa. Bila Anda 

berhasil menguasai topik-topik yang disajikan, diharapkan Anda memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang psikolinguistik, mampu memikirkan dan 

menerapkan sebatas kemampuan Anda dalam pengajaran bahasa Inggris di 

Indonesia. 

Dalam mata kuliah ini Anda akan melakukan kegiatan belajar dalam 

bentuk membaca uraian, melakukan latihan dan mengerjakan tes dalam 

topik-topik dasar di atas. 

Perlu Anda ketahui bahwa mata kuliah ini memiliki kaitan yang erat 

dengan mata kuliah berikut ini: 

1. Introduction to Linguistics 

2. Phonology 

3. Syntax 

4. Grammar, dan 

5. Second Language Acquisition. 

 

Anda  akan  sangat  terbantu bila sudah menguasai mata kuliah-mata 

kuliah tersebut di atas. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan 

Anda dapat: 

1. menerangkan hakikat, ruang lingkup dan signifikansi psikolinguistik; 

2. menerangkan beberapa teori dan pandangan dalam psikolinguistik; 

a.   analisis hubungan antara bahasa dengan pemikiran;  
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b. menafsirkan produksi dan pemahaman bahasa; 

3. menerangkan proses pemerolehan bahasa ibu dan bahasa kedua; 

4. menerangkan bahasa sebagai suatu sistem kognitif; 

5.    a.   menerangkan keterkaitan antara psikolinguistik dan pengajaran 

bahasa;  

b.   menggunakan informasi dari psikolinguistik untuk pengajaran 

bahasa. 

 

 Keterkaitan antara modul dapat tergambar peta kompetensi. 
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Peta Kompetensi 
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Modul 1: Hakikat, Ruang Lingkup, dan Signifikansi  Psikolinguistik  

Modul 2: Beberapa Aliran Pemikiran dalam Psikolinguistik  

Modul 3: Keterkaitan antara Bahasa dan Pemikiran     

Modul 4: Pemerolehan Bahasa Ibu dan Bahasa Kedua          

Modul 5: Bahasa sebagai suatu Sistem Kognitif 

Modul 6: Keterikatan Psikolinguistik dan Pengajaran Bahasa. 

 


