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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah ini berisi tentang kajian psikolinguistik yang meliputi 

hakikat dan pondasi bahasa, persepsi dan produksi ujaran, 

pemerolehan bahasa pertama, dan bahasa kedua, serta hubungan 

psikolinguistik dengan pengajaran bahasa. Mata kuliah ini tentunya sangat 

bermanfaat bagi Anda sebagai pengajar bahasa dan sastra Indonesia. Selain 

itu Anda akan mendapatkan tambahan wawasan keilmuan mengenai kajian 

psikolinguistik. 
Adapun tujuan yang diharapkan setelah Anda mempelajari mata kuliah 

ini adalah Anda dapat menjelaskan pengertian psikolinguistik dan 
perkembangannya, hakikat bahasa, ciri bahasa manusia dan proses berbahasa, 
kemudian mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa baik bahasa 
pertama maupun bahasa kedua dan menjelaskan hubungan antara 
psikolinguistik dengan pengajaran bahasa. Untuk itu Anda dapat membaca 
kajian dalam Buku Materi Pokok (BMP) Mata kuliah Psikolinguistik ini yang 
tersusun sebagai berikut. 
Modul 1 : Psikolinguistik dan Perkembangannya. 
Modul 2 : Hakikat Bahasa dan Fondasi Biologis Bahasa. 
Modul 3 : Persepsi dan Produksi Ujaran. 
Modul 4 : Pemerolehan Bahasa Pertama. 
Modul 5 : Pemerolehan Bahasa Kedua. 
Modul 6 : Hubungan Psikolinguistik dan Pengajaran Bahasa. 

 
Saudara, pada Modul 1, Anda dapat mempelajari tentang pengertian, 

bidang kajian dan sejarah perkembangan psikolinguistik. Selanjutnya dalam 
Modul 2, hal-hal yang dibahas adalah pengertian, fungsi, ciri bahasa, dan 
fondasi biologis bahasa. Sedangkan Modul 3, berisi tentang persepsi dan 
produksi ujaran. Pemerolehan bahasa pertama dan kedua, termasuk 
pengertian dan teorinya terdapat pada Modul 4 dan Modul 5. Modul 6 
sebagai modul terakhir memberikan penjelasan yang meliputi komponen 
pembelajaran bahasa, kemudian sumbangan psikolinguistik pada 
pengembangan metode pembelajaran bahasa, serta manfaat psikolinguistik 
dan masalah dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. 

Agar Anda mampu mencapai kompetensi yang diharapkan pada mata 
kuliah ini, sebaiknya Anda mempelajari materi-materi setiap modul secara 
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cermat dan runtun. Selanjutnya kerjakanlah latihan-latihan yang telah 
disediakan. Kemudian diskusikan kesulitan dan masalah Anda jika kurang 
memahami beberapa kajian pada modul ini, dengan teman sejawat dalam 
kelompok belajar atau pada tutor Anda dalam kegiatan tutorial. Baca juga 
buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah ini, untuk menambah 
wawasan Anda serta memperdalam pemahaman Anda tentunya. 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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