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KATA PENGANTAR DEKAN 
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oleh para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram 
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pengembangan kompetensi dosen, dan penguatan blanded learning 
sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 saat ini. 
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selama ini hanya digunakan secara terbatas di kelas, kini bisa 
diakses secara lebih luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen 
FTK UIN Mataram, juga khalayak luar. Dengan demikian, 
kebutuhan pengembangan karir dosen dapat berjalan lebih 
cepat di satu sisi, dan peningkatan kualitas proses dan output 
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UIN Mataram. 
 
Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
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KATA PENGANTAR 
 

Bahasa berperan penting dalam kehidupan manusia terutama 

dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Bahasa juga digunakan dalam 

aktivitas akademik, seperti sebagai medium penyampaian ilmu 

pengetahuan, penyampaian ide dan gagasan. Dengan bahasa manusia 

mampu mengomuikasikan segala sesuatu di muka bumi ini. 

Bahasa terbentuk dari satuan bunyi yang kemudian 

dilambangkan melalui huruf. Akan tetapi bahasa juga terkadang 

berbentuk simbol, lambang ataupun kode-kode tertentu yang memiliki 

arti. Karena kesemuanya itu baru dapat dikatakan sebagai bahasa 

apabila memiliki arti atau bermakna. 

Kemudian untuk mengkaji dan memahami makna bahasa dan 

hubungannya dengan penutur bahasa dan pembelajaran bahasa yang 

erat kaitannya dengan kehidupan sosial, dalam kajian linguistik dikenal 

istilah sosiolinguistik. Pada buku ini sosiolinguistik dijadikan sebagai 

pendekatan dalam pembelajaran dan pengajara bahasa.  

Hadirnya buku Sosiolinguistik: Pendekatan dalam pembelajaran 

bahasa, untuk melengkapi dan memperkaya khazanah kajian linguistik 

dan pembelajaran di bidang bahasa Arab. Adapun buku ini terdiri dari 

X bab.  

Terbitnya buku ini dilatarbelakangi oleh minimnya buku 

referensi yang mengkaji hubungan sosiolinguistik dengan 

pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab. Oleh karena itu dengan 

hadirnya buku ini sebagai referensi bagi semua kalangan intlektual, 
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dosen, mahasiswa dan masyarakat umum yang konsen dalam kajian 

kebahasaan. 

Dalam penyelesaian buku ini, tentu banyak pihak yang terlibat, 

karena tanpa bantuan materi dan nonmateri, buku ini tidak akan 

terwujud, khususnya pemberian dana bantuan DIPA UIN Mataram 

tahun anggaran 2021. Oleh sebab itu ucapan terima kasih kepada 

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, Editor dan Reviewer yang 

telah memberikan kritikan dan saran untuk perbaikan naskah buku ini. 

Tidak ada gading yang tak retak. Penulis berharap kepada 

kalangan pemerhati kebahasaan untuk memberikan masukkan kepada 

penulis guna penyempurnaan buku ini selanjutnya.  

 

      Mataram, Oktober 2021 
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BAB I  
TITIK TEMU LINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK 

 
a. Pendahuluan 

Sosiolinguistik sebagai ilmu yang dianggap baru menuntut 
kehadirannya sejajar dengan ilmu-ilmu lain. Begitu juga, sosiolinguistik 
menuntut keikutsertaannya dalam memberikan informasi dalam 
pengambilan kebijakan-kebijakan kebahasaan, termasuk kebijakan 
kebahasaan dalam dunia pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kajian- 
kajian sosiolinguistik yang menghubungkan bahasa dengan fenomena 
sosial dan kultural. Misalnya tinjauan tentang variasi bahasa, tinjauan 
yang melihat bahasa dari konteks sosial yang sebenarnya. Selain itu 
sosiolinguistik juga berusaha mencari hubungan regular antara 
linguistik dan struktur sosial. (Bell, 1995:40) 

Kalau dilihat motivasi awal perkembangannya, sosiolinguistik 
berusaha untuk menunjukkan adanya kovarian linguistik yang 
sistematis dan struktur sosial, bahkan barangkali juga menunjukkan 
adanya hubungan kausalitas antara keduanya. Sosiolinguistik adalah 
salah satu ilmu yang akan menjawab tentang masalah-masalah yang 
topiknya bisa dirumuskan sebagai berikut:  

Pertama, Bahasa, Dialek dan Ragam Bahasa. Setiap penutur bahasa 
akan selalu berbahasa dengan satu aksen. Dengan demikian tidak bisa 
dikatakan bahwa seorang penutur memiliki aksen, sedangkan penutur 
lain tidak memiliki aksen. Aksen dibatasi pada deskripsi aspek- aspek 
ucapan yang dapat menunjukkan dari mana penutur bahasa berasal, 
baik secara regional ataupun sosial. (Chaika, 1982:132). Aksen berbeda 
dengan dialek, dialek mengacu ke semua perbedaan antara variasi 
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bahasa yang satu dengan yang lain mencakup penggunaan tata bahasa, 
kosakata, maupun aspek-aspek ucapan. Dialek juga dapat dibedakan 
menurut wilayah (dialek regional), menurut faktor-faktor 
kemasyarakatan (dialek sosial) dan waktu pemakaian dialek (dialek 
temporal). (Cahyono, 1995:387) 

Kedua, Masyarakat Bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok 
orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama (Chaer, 1994:60). 
Karena titik berat pengertian masyarakat bahasa pada merasa 
menggunakan bahasa yang sama, maka konsep masyarakat bahasa 
dapat menjadi luas atau menjadi sempit. Masyarakat bahasa bisa 
melewati batas propinsi, batas Negara bahkan juga batas benua. 

Ketiga, Bilingualisme dan Multilingualisme. Kedwibahasaan 
(bilingualism) mengacu ke pemakaian bahasa lebih dari satu bahasa 
oleh seseorang, kelompok atau Negara. Di dalam konsep 
kedwibahasaan itu tercakup konsep kemultibahasaan (multilingualism) 
dalam skala kecil (micro-level) yang menyangkut individu atau kelompok 
kecil, dan dalam skala besar (macro-level) yang menyangkut masyarakat 
atau negara. Dalam kedwibahasaan berskala kecil terdapat seseorang 
yang menguasai dua bahasa (bilingual) atau lebih dari dua bahasa 
(multilingual). Dalam kedwibahasaan berskala besar terdapat 
masyarakat atau negara yang memakai satu bahasa atau monoglosia 
(monoglossic), dua bahasa (diglossic), dan lebih dari dua bahasa atau 
poliglosia (polyglossic), 

Keempat, Penggunaan Bahasa (Etnografi Bahasa). Adanya berbagai 
macam dialek dan ragam bahasa menimbulkan masalah, bagaimana 
kita harus menggunakan bahasa itu dalam masyarakat. Seorang pakar 
sosiolinguistik yang bernama Hymes mengatakan, bahwa suatu 
komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 
delapan unsur yang diakronimkan menjadi SPEAKING. (Chaer, 1994: 
63). Kedelapan hal tersebut adalah: 1) Setting and Scene (berkenaan 
dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan), 2) Participants (orang 
yang terlibat dalam percakapan), 3) Ends (maksud dan hasil 
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percakapan), 4) Act Sequences (bentuk dan isi percakapan), 5) Key (Cara 
dan semangat dalam melakukan percakapan), 6) Instrumentalities (Jalur 
percakapan), 7) Norms (norma prilaku peserta percakapan), dan 8) 
Genres (ragam bahasa yang digunakan). 

Kelima, Perencanaan Bahasa. Pembakuan bahasa merupakan salah 
satu bentuk kerangka perencanaan bahasa yang bisa dilakukan oleh 
badan pemerintah yang resmi atau organisasi swasta. Bahasa baku 
adalah variasi bahasa yang menjadi dasar penulisan media masa dan 
buku-buku dan merupakan variasi bahasa yang diajarkan di sekolah- 
sekolah. Bahasa baku memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu: 1) fungsi 
pemersatu, 2) fungsi kekhasan, 3) fungsi pembawa kewibawaan, dan 4) 
fungsi sebagai kerangka acuan (Bambang, 1994:386) 

Keenam, Bahasa dan Kebudayaan. Salah satu pertanyaan kebahasaan 
yang menarik dan mengundang perhatian ahli bahasa adalah Apakah 
terdapat hubungan antara kemampuan penalaran suatu suku bangsa 
dengan bahasa asli yang dimiliki?. Dengan kata lain, Apakah seorang 
penutur bahasa dari suku bangsa yang memiliki bahasa tertentu 
memandang dunia yang sama secara berbeda dengan penutur bahasa 
dari suku bangsa yang lain? 

b. Konsep Linguistik 
Bahasa adalah primadona, ungkapan ini tidak dapat dipungkiri 

karena bahasa menjadi primadona para ilmuwan untuk mengkaji 
keberadaannya, bahkan tidak jarang di antara mereka telah 
menghasilkan teori-teori yang menjelaskan kegunaan bahasa. Dengan 
perbedaan latar belakang bidang ilmu yang mereka kaji, tidaklah heran 
bila terdapat sejumlah jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan: 
“Apakah bahasa itu?” Bagi filosof, bahasa dipandang sebagai alat 
berfikir; bagi sosiolog, bahasa itu adalah bentuk tingkah laku; bagi 
psikolog, bahasa itu merupakan jendela yang dapat dilalui untuk 
memandang kegiatan hati; bagi pakar logika, bahasa mungkin 
merupakan hitungan; bagi insinyur, bahasa merupakan serentetan 
peristiwa alam; sedangkan bagi pakar statistik, bahasa merupakan 
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pemilihan dengan kehendak dan kesempatan; dan bagi linguis, bahasa 
adalah sistem tanda bunyi yang arbitrer. Begitulah kenyataannya 
pemahaman atau pengertian konsep bahasa jika diamati secara cermat 
dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. 

Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah “Mengapa 
manusia mempelajari bahasa?” Berbagai contoh alasan dapat  
dicermati, bahwa bahasa dapat digunakan untuk mengetahui lebih 
mendalam tentang cara kerja otak, misalnya (1) cara belajar bahasa dan 
gangguan berbahasa anak yang terjadi dalam belahan (hemisfir) otak 
belakang anak, sebagaimana kajian psikolinguis; (2) cara belajar dan 
mengajarkan berbagai bahasa yang lazim menjadi kajian linguis 
terapan; (3) hubungan antara makna dan persepsi, seperti yang dikaji 
oleh para filosof bahasa; (4) peran bahasa dalam berbagai budaya, yang 
menjadi bahan kajian antropololinguis; (5) gaya bahasa dalam sastra, 
bagi pakar stilistika bahasa; (6) varitas bahasa dalam masyarakat, yang 
menjadi pusat perhatian sosiolonguis. 

Pengkajian terhadap landasan kerja dan pemerian dalam 
sosiolinguistik berikut ini tidak terlepas dari cara pandang para linguis 
terhadap bahasa sebagai objek kajian mereka. Ada dua cara pandang 
para linguis dalam mengkaji bahasa yang dipakai sebagai landasan kerja 
dan pemerian bahasa sebagai objek kajian mereka. Kedua cara pandang 
para linguis itu dapat diperiksa dalam perian berikut. 

Linguistik modern menyatakan bahwa bahasa pada hakikatnya 
sebuah sistem tanda-tanda yang diwujudkan dalam ujaran para 
pemakai bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan ini 
bahasa memiliki dua perangkat, perangkat pertama adalah perangkat 
sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa, 
sedangkan perangkat yang kedua adalah perangkat konteks yang 
konkret dan beragam pada setiap pemakai bahasa. Berdasar pada 
pemikiran Saussure, perangkat pertama disebut langue dan perangkat 
kedua disebut parole. Langue adalah keseluruhan sistem tanda yang 
berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara anggota suatu 
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masyarakat, dan bersifat abstrak; sedangkan parole adalah pemakaian 
bahasa atau realisasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat, 
dan bersifat konkret karena parole merupakan realitas fisis yang 
berbeda dari orang yang satu dengan orang lain. 

Berdasar pada dua perangkat bahasa itu, ada dua asumsi dasar yang 
melandasi kajian bahasa. Kedua asumsi yang dimaksud adalah: Pertama, 
bahasa dipandang sebagai sistem tanda yang dapat menyesuaikan diri 
dengan aturan-aturan yang dapat membentuk tata bahasanya, dan 
Kedua, bahasa dipandang sebagai perangkat tingkah laku yang telah 
ditransmisikan secara kultural atau dipakai oleh sekelompok individu. 

Linguis yang menerima asumsi pertama cenderung mengkaji secara 
khusus komponen kode dan berupaya memberikan proses kombinasi 
perangkat simbol yang cocok untuk menciptakan pesan (massage). 
Linguis yang tergolong pendukung asumsi pertama ini cenderung 
mengkaji perihal yang sejajar dengan teori komunikasi dan logika 
simbol sebagai suatu sistem yang tanpa mengindahkan penggunaan 
sistem bahasa dalam pemakaian bahasa yang sebenarnya dipakai oleh 
manusia. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa asumsi linguis 
pertama ini menarik batas dominasi penggunaan sistem bahasa sebagai 
kajian linguistik, sosiologi, psikologi ataupun antropologi sebagai 
disiplin kajian yang berbeda. Linguis yang menerima asumsi kedua 
cenderung berupaya mengkorelasikan bentuk-bentuk kode itu dengan 
fungsi kode itu dalam pemakaian kode yang sebenarnya. Kajian linguis 
pendukung asumsi ini (kedua) berupaya mencari kesejajaran dan 
mengkorelasikan temuan-temuannya dengan hasil kerja sosiolog, 
psikolog, dan antropolog. 

Temuan hasil kerja linguis yang berpegang teguh pada asumsi 
pertama adalah sistem atau struktur bahasa tertentu (fon dan fonem, 
morf dan morfem, serta frasa, klausa, dan kalimat) cenderung bersifat 
disipliner, sedangkan hasil kerja linguis yang berpegang teguh pada 
asumsi kedua cenderung bersifat interdisipliner. Temuan linguis 
pertama cenderung dimasukkan dalam bidang kajian linguistik, 
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sedangkan temuan linguis kedua cenderung dimasukkan dalam bidang 
kajian sosiolinguistik. 

Kajian interdisipliner bahasa diilhami oleh pemikiran linguis awal 
Abad XX antara lain sarjana Amerika yang bernama Franz Boas dan 
sarjana Swiss yang bernama Ferdinand de Saussure. Awal karir 
akademik Franz Boas dimulai dari ilmu fisika dan geografi, kemudian 
yang mengantarkannya dalam ilmu antropologi. Pemikiran Franz Boas 
dalam mengkaji bahasa diorientasikannya pada minat akademik yang 
terakhir, yaitu antropologi. Sebagian besar pemikirannya dipengaruhi 
oleh filsafat relativisme. Menurut Boas tidak ada bahasa yang ideal, 
bahasa manusia selalu berubah, bersifat arbitrer, dan irrasional. Ujaran 
bahasa dipandang sebagai aktivitas manusia yang mendasar dan 
terpadu dalam suatu kebudayaan tertentu. Selanjutnya pemikiran 
Saussure menganggap bahasa sebagai benda yang terlepas dari 
pemakaian penuturnya karena bahasa hanya dipandang sebagai warisan 
dan bukan ciptaan manusia. Jadi, bahasa adalah fakta sosial yang 
terlepas dari perkembangan historisnya dan dapat dipelajari secara 
terpisah dari perilaku penuturnya. Berdasarkan hal tersebut, bahasa 
dibedakan atas langue dan parole. Langue dipandang sebagai perangkat 
sistemik, yaitu sebagai sistem yang abstrak dan seragam bagi semua 
penutur bahasa; sedangkan parole dipandang sebagai perangkat 
kontekstual yang kongkret dan beragam pada setiap individu penutur 
bahasa sebelumnya. Parole adalah perwujudan dari langue sebagaimana 
yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Pemikiran kedua linguis itu (Boas dan Saussure) merupakan embrio 
yang mengilhami hadirnya sosiolinguistik. Bahasa bukan saja dapat 
diamati dari langue tetapi juga dari parole. Parole lebih bersifat dinamis 
jika dihubungkan konteks sosial budaya dalam pemakaian bahasa yang 
sebenarnya dalam masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun bahasa bagian 
hasil budaya yang cenderung bersifat statis, ia merupakan lambang 
yang mengacu pada komponen semantik berkaitan dengan gejala-gejala 
yang terjadi di dalam ataupun di luar manusia. Namun demikian, 
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bahasa dapat juga dipandang sebagai bagian sistem tingkah laku. 
Bahasa merupakan cermin kepribadian pemakainya yang terbentuk 
oleh sistem-sistem sosial dan budayanya. Bahasa merupakan pranata 
sosial yang mengandung norma- norma sosial yang diakui dan menjadi 
pedoman oleh semua atau sebagian besar anggota pemakainya dalam 
masyarakat. Sehubungan dengan pandangan itu, bahasa cenderung 
bersifat dinamis mengikuti dinamika interaksi sosial dalam masyarakat 
tersebut. Dengan demikian, hakikat bahasa yang sebenarnya bukan 
hanya sebagai bentuk, baik bentuk isi maupun bentuk ekspresi, tetapi 
juga sebagai substansi baik sebagai substansi isi maupun substansi 
ekspresi, secara utuh dan terpadu. Bahasa merupakan suatu bentuk 
tingkah laku sosial yang selain digunakan untuk berkomunikasi juga 
berfungsi sosial budaya maka kajian bahasa manusia itu tidak hanya 
mengkaji struktur bahasa yang terlepas dari manusia sebagai 
penuturnya beserta budaya dan masyarakat tempat ia berada tetapi 
kajian bahasa manusia merupakan kajian integratif antara keduanya. 

c. Dasar Argumentasi Pemikiran Sosiolinguistik 
Linguis yang mendukung asumsi pertama cenderung melihat 

bahasa berfungsi sebagai fungsi kognitif bahasa, yaitu berhubungan 
dengan kemampuan komunikatif bahasa sebagai sistem lambang. 
Fungsi bahasa yang demikian itu cenderung menjadi pusat bahasan 
linguistik. Berdasar pada fungsi kognitif bahasa, para linguis 
menyepakati dalil-dalil kajian bahasa menurut pandangan mereka 
(terutama linguis murni). 

Pertama, semua bahasa adalah memadai sebagai sistem komunikasi. 
Bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia baik yang terikat oleh 
kebangsaan atau ras atau suku tertentu, agama tertentu, dan 
kebudayaan tertentu dipandang memadai sebagai sistem komunikasi. 
Bahasa yang demikian itu dianggap sama dan mempunyai hak yang 
sama sebagai objek kajian bahasa tanpa “pandang bulu”. 

Kedua, semua bahasa itu berpola, baik bersifat sistematis maupun 
sistemis. Dengan pola yang sistematis, bahasa itu tersusun menurut 
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suatu pola, artinya bahasa itu tidak tersusun secara acak atau 
sembarangan. Adapun yang dimaksud pola yang sistemis adalah bahwa 
bahasa itu bukan sistem tunggal, melainkan terdiri atas beberapa 
subsistem, yaitu subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan 
subsistem semantik. 

Ketiga, penguasaan bahasa anak (sistem bahasa anak) terhadap bahasa 
pertamanya relatif cukup lengkap pada usia empat atau lima tahun 
dengan pembetulan-pembetulan seperlunya hingga usia delapan atau 
sembilan tahun. 

Adapun linguis yang mendukung asumsi kedua cenderung melihat 
bahasa berfungsi sebagai tingkah laku bahasa, yaitu berhubungan 
dengan aspek tingkah laku budaya. Fungsi bahasa yang demikian itulah 
yang menjadi pusat bahasan sosiolinguistik. Oleh sebab itu, kajian 
bahasa menurut pandangan sosiolinguistik berlaku dalil-dalil berikut. 

Pertama, bahasa adalah suatu bentuk tingkah laku budaya manusia. 
Seperti Anda ketahui bahwa manusia itu mempunyai beberapa segi, 
yaitu segi jasmani, rohani, jiwa, sosial, dan budaya. Segi jasmani 
berhubungan dengan kesehatan dan fungsi anggota tubuh. Segi rohani 
berhubungan dengan keagamaan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan 
dan lain sebagainya. Segi jiwa berhubungan dengan sifat, watak, bakat, 
hasrat, kesadaran, naluri dan lain sebagainya. Segi sosial berhubungan 
dengan kehidupan manusia dalam interaksi dan antaraksi dengan 
manusia yang lain dalam hidup berkelompok. Sedangkan segi budaya 
berhubungan dengan sistem budaya (culturral system), sistem sosial (social 
system), dan sistem material (material system). 

Hal ini selaras dengan pepatah Melayu bahwa “bahasa 
menunjukkan bangsa”. Ungkapan ini dapat dipahami bahwa variasi 
bahasa berdasarkan suku, agama, ras, pendidikan, atau pekerjaan yang 
berbeda-beda. Begitu juga varisi bahasa berdasar pada ruang dan 
waktu, peserta tutur, topik pembicaraan, jenis bahasa dan lain 
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sebagainya. Itulah sebenarnya bahasa menurut pandangan 
sosiolinguistik. 

Kedua, di dalam masyarakat tutur (speech community) diperlukan adanya 
pembakuan. Pembakuan bahasa merupakan salah satu bentuk tingkah 
laku sosial (social behavior) yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pembakuan merupakan kesepakatan formal atau 
informal dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam 
interaksi antaranggota kelompoknya. Pembakuan formal lazim 
diputuskan oleh campur tangan lembaga formal pemerintah, misalnya 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Indonesia. Adapun 
pembakuan informal lazim berjalan tanpa campur tangan pemerintah, 
sebab pembakuan informal berkaitan dengan prestise sosial bagi para 
pengguna bahasa tersebut dalam masyarakat. 

Ketiga, di dalam masyarakat tutur selalu ada reaksi subjektif terhadap 
variasi bahasa yang dipakai oleh lapisan-lapisan sosial masyarakatnya. 
Pelapisan sosial (stratifikasi sosial) lazim dipahami sebagai pembedaan 
masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal, yang diwujudkan 
dengan adanya tingkatan masyarakat dari tingkat yang tinggi sampai 
tingkat yang rendah. Dalam masyarakat kita, jenis pelapisan sosial 
dapat dikelompokkan berdasarkan pada kriteria ekonomi, sosial (baik 
tertutup maupun terbuka), dan kriteria politik (kekuasaan dan 
kewenangan). Lapisan masyarakat yang beruntung karena kekayaan 
dan memperoleh pendapatan yang berlebih, lapisan masyarakat 
bergelar sarjana (terpelajar), lapisan masyarakat berketurunan raja, dan 
lapisan masyarakat yang berkuasa, cenderung dipandang sebagai kelas 
sosial yang tinggi, dihormati dan digugu serta ditiru oleh masyarakat 
bawahannya. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika lapisan masyarakat 
bawah mengganggap bahwa variasi bahasa yang mereka gunakan 
dianggap sebagai variasi bahasa “tinggi” dan memiliki prestise sosial 
yang tinggi pula. 

Keempat, di dalam masyarakat tutur dan masyarakat bahasa terdapat 
varian-varian bahasa. Bahasa menurut pandangan sosiolinguistik 
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tidaklah tunggal tetapi memiliki varian-varian sesuai dengan 
keberadaan masyarakat yang memiliki sistem sosial (social system), 
stratifikasi sosial (social stratification), diferensiasi sosial (social 
differensiation), mobilitas sosial (social mobility), dan pranata sosial (social 
institution) yang berbeda-beda. 

Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal 
balik antarindividu, antarkelompok, dan individu dengan kelompok 
dalam masyarakat. Sistem sosial berhubungan dengan status, peran, 
dan kepribadian sosial penutur-mitratutur. Status sosial dapat terjadi 
karena bawaan (ascribed status), perjuangan (achieved status), harapan atau 
ketentuan (expected status), dan situasi aktual (actual status). Stratifikasi 
sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara 
hierarkhis vertikal baik berdasar pada kriteria ekonomi, sosial, maupun 
politik. Diferensiasi sosial adalah perolehan hak-hak dan kewajiban 
yang berbeda bagi setiap anggota masyarakat secara horizontal tanpa 
membedakan strata sosial; misalnya berdasar pada kondisi biologis 
(jenis kelamin, umur, ras, dan intelektual), berdasar pada kondisi 
sosiokultural (agama, suku bangsa, klan, dan profesi). Selanjutnya, 
mobilitas sosial dapat didefinisikan sebagi perpindahan orang atau 
kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain, baik 
terjadi secara horizontal, vertikal maupun antargenerasi. Adapun 
pranata sosial adalah suatu sistem norma yang mengatur segala 
tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup 
bermasyarakat. 

d. Diferensiasi soiolinguistik dan linguistik  
Istilah sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio 

berarti masyarakat, sedangkan linguistik adalah kajian bahasa. Jadi, 
sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang menempatkan bahasa 
berhubungan dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Dalam konsep 
yang sangat umum ini, ada tiga unsur yang mendasar untuk dipahami, 
yaitu bahasa, masyarakat, dan hubungan antara keduanya. Kerangka 
berfikir yang mendasar dalam kajian ini adalah meletakkan hakikat 
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realitas bahasa bukanlah stuktur formal bahasa (sistem bahasa) yang 
otonom tanpa mengindahkan pemakaian bahasa tersebut dalam 
masyarakat. Pemerian hakikat realitas bahasa dalam kajian ini 
cenderung mengindahkan fungsi bahasa tersebut dalam peristiwa atau 
kegiatan sosial yang terjadi dalam masyarakat secara terpadu, misalnya 
sistem sosial (social system), stratifikasi sosial (social stratification), 
diferensiasi sosial (social differensiation), mobilitas sosial (social mobility), 
dan pranata sosial (social institution). 

Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal 
balik antarindividu, antarkelompok, dan individu dengan kelompok 
dalam masyarakat. Sistem sosial berhubungan dengan status, peran, 
dan kepribadian sosial penutur-mitratutur; status sosial dapat terjadi 
karena bawaan (ascribed status), perjuangan (achieved status), harapan atau 
ketentuan (expected status), dan situasi aktual (actual status).  

Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-
kelas secara hierarkis vertikal baik berdasar pada kriteria ekonomi, 
sosial maupun politik. Diferensiasi sosial adalah perolehan hak-hak dan 
kewajiban yang berbeda bagi setiap anggota masyarakat secara 
horizontal tanpa membedakan strata sosial; misalnya berdasar pada 
kondisi biologis (jenis kelamin, umur, ras, dan intelektual), kondisi 
sosiokultural (agama, suku bangsa, klan, dan profesi). Selanjutnya 
mobilitas sosial dapat didefinisikan sebagai perpindahan orang atau 
kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain, baik 
terjadi secara horizontal, vertikal, maupun antargenerasi. Adapun 
pranata sosial adalah suatu sistem norma yang mengatur segala 
tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup 
bermasyarakat. 

Penutur bahasa dapat memilih dan memilah variasi bahasa dalam 
tindak sosial kerjasama (cooperation) dan akomodasi (accomodation) sesuai 
dengan peran dan status sosial (role and social status) baik bertipe 
mobilitas horizontal maupun vertikal dalam strata sosial (social 
statification) dan pranata sosial (social institution) tertentu pula. Kaidah-
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kaidah ekstralinguistik dalam pemilihan dan pemilahan variasi bahasa 
yang demikian itu lazim dan cenderung dimanfaatkan oleh setiap 
penutur bahasa agar tujuan tindakan sosial tersebut berhasil sesuai 
dengan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, sosiolinguistik cenderung 
mengakui:(1) keberadaan bahasa dalam realitas sosial, psikososial, 
budaya dalam masyarakat yang sebenarnya, (2) keberadaan variasi 
bahasa, dan (3) keberadaan hubungan dan terapan potensial yang tinggi 
dengan bidang ilmu lain, misalnya sosiologi, antropologi, perencanaan 
bahasa, dan sebagainya. 

Beberapa linguis memandang bahasa sebagai salah satu pranata 
sosial yang sama dengan pranata-pranata yang lain, misalnya pranata 
keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, dan agama dalam suatu 
masyarakat. Sebagai salah satu pranata sosial, bahasa dapat dipandang 
sebagai sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam 
memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab 
itu, perbedaan dan pemaknaan gejala bahasa tersebut dipandu oleh 
sistem norma tertentu dalam masyarakat, karena pada hakikatnya 
pranata sosial itu memiliki seperangkat ciri-ciri berikut: (1) pranata 
sosial dipandang sebagai sistem pola-pola pemikiran dan pola-pola 
perilaku yang berstruktur, (2) pranata sosial mencakup kebutuhan 
dasar (misalnya nilai material, mental dan spiritual), (3) pranata sosial 
merupakan seperangkat norma yang mengikat, (4) pranata sosial 
memiliki tingkat kekekalan tertentu yang telah teruji, (5) pranata sosial 
memiliki tujuan yang telah disepakati oleh masyarakatnya, (6) pranata 
sosial memiliki alat-alat perlengkapan atau sarana untuk mencapai 
tujuan tertentu, (7) pranata sosial memilik lambang-lambang atau 
simbol yang menggambarkan tujuan dan fungsi yang diembannya, dan 
yang terakhir (8) pranata sosial mempunyai tradisi tulis dan lisan yang 
dapat dimanfaatkan untuk merumuskan tujuan dan tata tertib yang 
berlaku dalam masyarakat.  

Dalam sistem pranata sosial tersebut, bahasa merupakan bagian 
dari sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejewantahkan 
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nilai-nilai dan prosedur umum tertentu, dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasar masyarakat. Dalam berbahasa, para penutur bahasa 
antara lain memiliki: (1) cita-cita dan tujuan, (2) pola-pola perilaku yang 
dibakukan, (3) jaringan peran dan status yang menjadi wahana untuk 
melakukan perilaku tersebut.  

Penutur bahasa dapat ditempatkan sebagai: (1) makhluk yang 
digerakkan oleh sejumlah keinginan terpendam (homo valens), (2) 
makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang 
diterimanya (homo sapiens), (3) makhluk yang dapat digerakkan sesuai 
dengan keinginan lingkungannya (homo mechanicus), dan (4) makhluk 
yang aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan 
lingkungannya (homo ludens). 

Perian tentang hubungan bahasa, masyarakat dan hubungan antara 
keduanya sebagaimana diberikan di atas menunjukkan bahwa 
sosiolinguistik adalah kajian ilmiah tentang variasi bahasa yang 
digunakan manusia. Bidang utama kajian bahasa dalam sosiolinguistik 
dapat berhubungan dengan sosiologi bahasa, bidang kajian bahasa 
dalam konteks sosiobudaya, dan bidang kajian bahasa terhadap 
struktur bahasa dan perkembangannya dalam konteks sosial 
masyarakat tutur. 

Sosiolinguistik atau dengan istilah lain sosiologi bahasa pada 
hakikatnya mengkaji interaksi antara dua segi perilaku manusia, yaitu 
penggunaan bahasa dan pengorganisasian bahasa oleh masyarakat. 
Menurut Fishman, bidang ini tidak saja tercakup kajian penggunaan 
bahasa tetapi juga sikap bahasa, perilaku bahasa, dan pemakai bahasa. 
Sosiologi bahasa menurut Fishman meliputi sosiologi bahasa deskriptif 
dan sosiologi bahasa dinamis. Sosiologi bahasa deskriptif berupaya 
memberikan pengorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku 
terhadap bahasa yang lazim diterima dalam masyarakat tutur. Oleh 
sebab itu, kajian siapa yang menggunakan bahasa apa, kepada siapa, 
kapan, dan untuk tujuan apa bahasa itu digunakan, lazim menjadi fokus 
kajian sosiologi bahasa deskriptif.  
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Adapun sosiologi bahasa dinamis berupaya mencari jawaban 
perihal mengapa terjadi perubahan-perubahan yang berlainan dalam 
pengorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa 
dalam masyarakat. Masalah pemertahanan bahasa minoritas, 
kedwibahasaan baik stabil maupun labil dalam masyarakat. Bidang 
kajian sosiologi bahasa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan, 
misalnya penciptaan dan pembaharuan sistem tulisan dan perencanaan 
bahasa pada umumnya Bidang utama yang kedua berhubungan dengan 
kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial budaya. Kajian ini 
didasarkan atas asumsi bahwa pilihan bahasa bukan saja ditentukan 
oleh pilihan individu tetapi juga dipengaruhi oleh kendala-kendala 
sosio-budaya. Bidang kajian ini lazim dikenal dengan nama etnografi 
komunikasi. Etnografi komunikasi berupaya memberikan dan 
menganalisis pola-pola penggunaan bahasa atau varian- varian bahasa 
dalam budaya tertentu. Karena pengaruh yang kuat dari karya Austin, 
Grace, Searle, Garfinkel, dan lain-lain, bidang ini diperluas dengan 
menggabungkan etnografi komunikasi, analisis wacana, dan 
pragmatika yang lazim disebut dengan sosiolinguistik interaksional. 

Bidang utama yang ketiga berhubungan dengan pengkajian 
struktur bahasa dan perkembangannya dalam konteks sosial 
masyarakat. Objek kajian bidang ini sama dengan linguistik murni, 
yaitu mengkaji struktur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, 
dan semantik, namun kajian struktur bahasa itu dikaji berdasarkan 
konteks sosial yang sebenarnya dalam masyarakat. Oleh sebab itu, 
boleh jadi, isu-isu teoritis sosiolinguistik sama dengan linguistik, 
perbedaannya terletak pada perhatian konteks sosial yang sengaja 
diabaikan dalam linguistik murni. Dengan demikian, pergeseran 
ancangan terhadap pemerian hakikat realitas bahasa dari realitas 
struktur formal yang otonom (faham formalis [formalisme]) ke dalam 
realitas struktur bahasa yang mengindahkan fungsi sosial bahasa 
tersebut (faham fungsionalis). 
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Para pengikut faham formalis, cenderung memandang bahwa: (1) 
bahasa sebagai fenomena mental, (2) kesemestaan diturunkan dari 
warisan linguistik secara genetis oleh manusia, (3) pemeroleh bahasa 
didasarkan oleh kemampuan alamiah manusia untuk belajar bahasa, 
dan (4) memandang bahasa sebagai sistem yang otonom dan bersifat 
monolitik. Sebaliknya, para pengikut faham fungsionalis memandang 
hakikat bahasa antara lain: (1) bahasa dipandang fenomena sosial, (2) 
kesemestaan bahasa berasal dari kesemestaan yang ada dalam 
penggunaan bahasa di masyarakat, (3) pemerolehan bahasa didasarkan 
pada perkembangan dan kemampuan komunikatif manusia dalam 
masyarakat, dan (4) memandang bahasa sebagai sistem yang 
berhubungan dengan fungsi sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. 

Pemerian kajian sosiolinguistik tersebut di atas dalam 
perkembangan sebagai ilmu, banyak mengundang berbagai 
kontroversi. Pertama, sosiolinguistik merupakan parasit dalam 
linguistik. Kedua, sosiolinguistik dapat membantu dalam menjelaskan 
struktur formal bahasa (sistem bahasa) dan pemakaian bahasa yang 
sebenarnya dalam masyarakat. Mengapa muncul kontroversi yang 
demikian itu? Untuk memahami kontroversi itu kita harus melakukan 
telaah ulang tentang asumsi kajian bahasa yang diperikan dalam 
kegiatan belajar 1. Jika kajian bahasa terbatas pada struktur formal 
bahasa (sistem bahasa) berarti itu hanya mengkaji langue, yaitu 
keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi 
verbal antaranggota dalam suatu masyarakat. Kajian bahasa yang hanya 
terfokus pada langue cenderung bersifat abstrak dan monolitik, 
sehingga sering dipahami sebagai kaidah yang normatif saja (salah-
benar) dan kadang-kadang serta bahkan tidak sesuai dengan pemakaian 
bahasa yang sebenarnya dalam masyarakat. Oleh sebab itu, temuan-
temuan hasil kerja sosiolinguistik bukanlah menjadi parasit dalam 
linguistik melainkan justru melengkapi dan memperkokoh kajian 
linguistik. Kontroversi yang demikian merupakan dampak dari 
pemilihan yang ketat fokus kajian bahasa antara langue dan parole, 
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sehingga kehadiran linguistik dan sosiolinguistik sebagai disiplin yang 
berbeda tidaklah dapat dihindari. 

Sebaliknya, jika Anda mengamati pandangan linguis yang 
memandang langue dan parole merupakan suatu kesatuan utuh dalam 
kajian pemerian bahasa, maka sosiolinguistik adalah linguistik. Dengan 
demikian, disiplin sosiolinguistik dianggap dan merupakan disiplin 
linguistik, dengan kata lain, disiplin sosiolinguistik tidaklah perlu hadir 
dalam kajian bahasa, sehingga kajian linguistik berhubungan erat antara 
sistem atau struktur bahasa dan struktur sosial masyarakat dengan 
manusia sebagai pemakai bahasa. 

e. Dasar pembeda sosiolinguistik dan linguistik 
Perbedaan antara sosiolinguistik dengan linguistik berikut 

difokuskan pada orientasi filosofis, sistem bahasa, sifat bahasa, fokus 
deskripsi, dan korpus data bahasa sebagai berikut. 

1. Orientasi filosofis.  

Sosiolinguistik cenderung menganut paham nominalisme 
sedangkan linguistik menganut paham realisme. Paham nominalisme 
berseberangan dengan faham realisme. Jika paham realisme 
beranggapan bahwa wujud abstrak itu ada, terlepas dari fikiran 
manusia, dan bahwa otak manusia dapat mencari dan menemukan 
wujud abstrak tersebut, tetapi tidak dapat menciptakannya maka faham 
nominalisme menolak pandangan bahwa wujud abstrak itu sudah ada 
sebelum diciptakan oleh pikiran manusia, paham nominalisme juga 
menolak pemikiran bahwa sekali wujud abstrak itu diciptakan manusia 
lalu menjadi ada walaupun hanya ada di dalam pikiran manusia saja. 

Paham realisme berkaitan dengan psikologi mentalisme atau 
psikologi kognitif yang mementingkan pikiran (mind) dalam 
menentukan perilaku dan filsafat rasionalisme yang mengutamakan 
penyusunan teori terlebih dahulu berdasarkan konsep-konsep apriori 
yang dikandung dalam pikiran untuk menuntun penafsiran data dan 
pengalaman. Bahasa diatur oleh kaidah-kaidah yang ketat dan abstrak 
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serta menggunakan logika deduktif untuk memperoleh generalisasi 
umum dan menyeluruh tentang bahasa. Paham nominalisme berkaitan 
dengan psikologi behaviorisme yang lebih menekankan pada 
fenomema perilaku yang dapat diamati dan diobservasi. Bahasa 
merupakan sesuatu yang konkret dapat diamati, diobservasi, dan 
bahkan dapat dipelajari, serta bukan merupakan warisan biologis. 

2. Sistem bahasa.  

Menurut sosiolinguistik, bahasa dipandang sebagai sistem 
terbuka; sedangkan menurut linguistik, bahasa dipandang sebagai 
sistem tertutup. Sebagai sistem terbuka, menurut sosiolinguistik bahasa 
merupakan sistem yang tidak dapat melepaskan keberadaan faktor 
eksternal bahasa: ciri sosial (misalnya interaksi sosial, bentuk interaksi 
sosial, norma sosial, strata sosial, mobilitas sosial, pranata sosial, dan 
sebagainya), ciri biologis (misalnya jenis kelamin, umur), ciri 
demografis, dan sebagainya; sedangkan bahasa dipandang sebagai 
sistem tertutup cenderung dipandang sebagai struktur formal bahasa 
yang tanpa mengindahkan faktor-faktor eksternal bahasa tersebut. 
Dengan demikian, dalam sosiolinguistik, konteks sosial penggunaan 
bahasa merupakan pokok sentral dalam analisis sosiolinguistik karena 
fungsi-fungsi bahasa tidak saja untuk komunikasi, tetapi juga untuk 
menunjukkan identitas sosial, dan bahkan budaya pemakainya. Bahasa 
bersifat dinamis bukan statis. 

Selanjutnya dalam linguistik, bahasa dipandang sebagai sistem 
tanda yang terpisah dengan faktor-faktor eksternal bahasa. Bahasa 
bersifat sistematis dan sistemis. Dikatakan bersifat sistemis, bahasa itu 
dapat diberikan atas satuan-satuan terbatas yang berkombinasi dengan 
kaidah- kaidah yang dapat diramalkan, sedangkan sistemis berarti 
Bahasa itu bukanlah sistem tunggal, melainkan terdiri atas beberapa 
subsistem: subsistem fonologi, subsitem gramatika, dan subsistem 
leksikon. Oleh sebab itu, pemerian atau deskripsi bahasa dalam 
linguistik cenderung bersifat statis, seolah-olah bahasa itu merupakan 
satu kesatuan sistem yang secara mekanis dapat diduga sebelumnya. 
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Dengan demikian, hubungan kontekstual atau fungsional dalam 
linguistik ini lebih bersifat linguistis bukan sosiologis seperti dalam 
kajian sosiolinguistik. 

3. Sifat bahasa.  

Dengan memperhatikan aspek sistem bahasa tersebut, bahasa 
dipandang sebagai sistem yang komponen-komponennya bersifat 
heterogen dalam sosiolinguistik. Keheterogenan sifat bahasa ini 
disebabkan oleh perbedaan ciri sosial, ciri biologis, ciri demografis dan 
ciri-ciri eksternal bahasa lainnya dalam pemakaian bahasa yang 
sebenarnya. Heteroginisas atau pluralisme bahasa merupakan norma 
dunia. Sebaliknya dalam linguistik, bahasa dipandang sebagai sistem 
yang komponennya bersifat homogen. Bahasa cenderung diberikan 
berdasar pada variasi bahasa tertentu. umumnya bahasa baku dianggap 
mewakili variasi-variasi bahasa lainnya yang lazim bersifat monolitik, 
tanpa mengindahkan faktor-faktor eksternal bahasa. Oleh sebab itu, 
pemerian bahasa dalam sosiolinguistik tanpa mengindahkan dikotomi 
sinkronik versus (vs) diakronis seperti dalam pemerian linguistik. 
Variabel waktu dalam sosiolinguistik dipandang sebagai salah satu 
bagian variabel eksternal bahasa bukan merupakan fokus kajian bahasa 
seperti dalam linguistik. 

4. Fokus deskripsi.  

Linguistik memusatkan perhatian pemerian atau deskripsi fungsi 
bahasa pada struktur bahasa, sedangkan sosiolinguistik lebih 
memusatkan pada fungsi bahasa yang digunakan dalam masyarakat. 
Meskipun sosiolinguistik dan linguistik memfokuskan pemerian kajian 
bahasa berdasar pada fungsi. Namun, dalam sosiolinguistik pemerian 
bahasa didasarkan fungsi sosial atau fungsi eksternal bahasa dalam 
pemakaian bahasa yang sebenarnya berdasar pada kerangka dan latar 
yang berbeda dalam interaksi, misalnya fungsi indikatif, informatif, 
imperatif, dan jenis fungsi-fungsi lainnya. Adapun fokus pemerian 
fungsi bahasa dalam linguistik lebih menekankan pada fungsi formal 
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baik bersifat sistemis maupun sistematis, atau lazim disebut fungsi 
linguistis Data. Korpus data bahasa menurut pandangan sosiolinguistik 
bukan hanya data verbal saja melainkan juga data nonverbal, misalnya 
ciri sosial, ciri biologis, ciri demografis dan ciri-ciri eksternal bahasa 
lainnya. Kebermaknaan realitas bahasa diamati berdasar pada kedua 
data tersebut. Sebaliknya, korpus data bahasa dalam linguistik hanya 
terbatas pada data verbal saja, tanpa mengindahkan keberadaan data 
nonverbal tersebut. Data dalam linguistik berasal dari informan yang 
ideal, yaitu informan yang memiliki kompetensi bahasa yang andal. 
Unit data. Unit data yang dimanfaatkan sosiolinguistik adalah wacana. 
Wacana adalah rentangan ujaran yang berkesinambungan. Wacana 
tidak hanya terdiri atas untaian ujaran atau kalimat yang secara 
gramatikal teratur rapi, karena ia merupakan unit bahasa yang lebih 
besar dan lebih lengkap daripada kalimat atau klausa; sedangkan unit 
data yang terbesar dalam linguistik adalah kalimat Pendekatan. Karena 
linguistik menelaah sistem bahasa dari segi internal bahasa yang dikaji 
maka pendekatan kajian linguistik cenderung unidisipliner. Oleh sebab 
itu, taksonomi, kategori, dan kaidah-kaidahnya terbatas pada disiplin 
linguistik. Sebaliknya, sosiolinguistik yang fokus pemeriannya berdasar 
pada fungsi sosial bahasa maka pendekatan kajiannya cenderung 
bersifat multidisipliner. Pendekatan sosiolinguistik dapat bertolak pada 
disiplin linguistik, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan atau ilmu 
politik. Berikut gambaran singkat rincian perbedaan linguistic dengan 
sosiolinguistik dari beberapa aspek. 
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f. Simpulan  

Sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang menempatkan bahasa 
berhubungan dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Sosiolinguistik 
memiliki tiga bidang utama pengkajian terhadap bahasa dan 
pemakaiannya dalam masyarakat. Bidang utama kajian pertama 
berhubungan dengan sosiologi bahasa, baik sosiologi bahasa deskriptif 
maupun sosiologi bahasa dinamis. Bidang utama kedua berhubungan 
dengan penggunaan bahasa dalam konteks sosio-budaya baik berupa 
etnografi komunikasi maupun sosiolinguistik interasional. Adapun 
bidang utama ketiga berhubungan dengan pengkajian struktur bahasa 
dalam konteks sosial. Oleh sebab itu, sosiolinguistik memfokuskan 
parole dalam langue tertentu, sebaliknya linguistik memfokuskan pada 
langue yang berasal dari parole. Sosiolinguistik oleh linguis cenderung 
dianggap sebagai parasit kajian bahasa, padahal justru temuan 
sosiolinguis dapat melengkapi sistem atau struktur formal bahasa 
temuan linguis. Jika pemerian bahasa linguis tidak memisahkan antara 
langue dengan parole maka tidak ada perbedaan antara kajian linguistik 
dan sosiolinguistik. Namun, dalam kenyataan kedua disiplin ilmu itu 
berbeda baik dalam orientasi filosofis, cara pandang tentang sistem 
bahasa, sifat bahasa, fokus deskripsi bahasa, data dan unit data, 
maupun pendekatan kajian terhadap Bahasa. 
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BAB II 
POSISI BAHASA DALAM KELAS SOSIAL 

 

a. Hubungan Bahasa, Pikiran, dan Budaya 
Perkembangan kognitif dan perkembangan linguistik berjalan 

beriringan dan berinteraksi satu sama lain. Cara sebuah gagasan atau 
fakta dinyatakan mempengaruhi cara kita membentuk konsep tentang 
gagasan tersebut. Misalnya persuasi dalam bahasa iklan, dalam ceramah 
seorang politisi, atau kisah menyentuh dalam sebuah novel. 

Budaya adalah bagian integral dari interaksi antara bahasa dan 
pikiran. Contoh faktor budaya adalah gaya wacana percakapan. 
Misalnya, gaya obrolan santai di US tidak terlalu blak-blakan 
dibandingkan dengan gaya percakapan di Yunani. Pendapat bahwa 
bahasa dan budaya tidak bisa terpisahkan dipopulerkan oleh ahli-ahli 
Jerman seperti Johann, Herder (1803) dan Wilhem von Humboldt 
(1835). Mereka menyatakan bahwa: 

.....different people speak differently because they think differently, and that they 
think differently because their language offers them different ways of expressing the 
world arround them.”(Kramsch, 1998: 11). 

Gagasan ini disebut sebagai linguistic relativity. Ide ini 
dikemukakan lagi di US oleh linguis Edward Sapir (1939) dan muridnya 
Benjamin Lee Whorf (1941) saat meneliti bahasa suku Hopi (India 
Amerika). Pandangan Whorf tentang saling ketergantungan antara 
bahasa dan pikiran dikenal dengan nama hipotesis Sapir-Whorf. 

Hipotesis Sapir-Whorf mengatakan bahwa struktur bahasa 
yang kerap dipakai oleh seseorang mempengaruhi cara berpikir dan 
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bertindak orang tersebut. Hipotesis ini menimbulkan banyak 
kontroversi sejak dirumuskan oleh Whorf pada tahun 1940. Banyak 
orang tidak mau menerima ide bahwa bahasa menentukkan pikiran 
(versi keras dari hipotesis ini) dan bukan sebaliknya, namun sejalan 
dengan waktu, versi lemah hipotesis ini, yang didukung oleh 
penemuan-penemuan bahwa memang ada perbedaan budaya dalam 
asosiasi semantik yang dimunculkan oleh konsep-konsep yang 
tampaknya umum, dapat diterima secara luas. Contoh kasus: bahasa 
anak Navajo membedakan antara kata kerja “memungut benda bulat” 
seperti bola dengan “memungut benda panjang, tipis, dan lentur” 
seperti tali. Saat disajikan tali biru, tali kuning, dan tongkat biru, lalu 
diminta memilih benda apa yang paling cocok dengan tali biru, hampir 
semua anak Navajo memilih tali kuning karena mengasosiasikan benda 
atas dasar bentuk fisik. Sedangkan anak berbahasa Inggris hampir 
selalu memilih tongkat biru, mengasosiasikan dengan dasar warna, 
walau sebetulnya dua kelompok anak ini sama-sama bisa membedakan 
antara warna dan bentuk dengan baik. 

Eksperimen ini mendukung versi lemah hipotesis Whorf 
bahwa para pengguna bahasa cenderung memilah dan membedakan 
pengalaman yang mereka temui secara berbeda-beda tergantung 
kategori semantik yang tersedia di bahasa masing-masing. Maka 
sebetulnya tidak terkurung oleh makna budaya yang ada dalam bahasa, 
tetapi hal ini juga bisa memperkaya makna tersebut melalui interaksi 
pragmatik dengan pengguna bahasa lain. 

 

b. Hubungan Ragam Bahasa dengan Kelas Sosial 
Kelas sosial (sosial class) mengacu pada golongan masyarakat 

yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan 
seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan 
sebagainya. Misalnya si A adalah seorang bapak di keluarganya, dan 
juga berstatus sosial sebagai guru. Jika dia guru di sekolah negeri, dia 
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juga masuk ke dalam kelas pegawai negeri. Jika dia seorang sarjana, dia 
bisa masuk kelas sosial golongan “terdidik” dan sebagainya. 

Kita melihat di Indonesia kelas sekelompok pejabat yang 
mempunyai kedudukan tinggi. Tetapi ragam bahasanya justru 
nonbaku. Ragam bahasa mereka dapat dikenali dari segi lafal mereka, 
yaitu akhiran –kan yang dilafalkan –ken. Jadi perbedaan atau 
penggolongan kelompok masyarakat manusia tercermin dalam ragam 
bahasa golongan masyarakat itu. 

 

c. Hubungan Bahasa dengan jenis kelamin 

Di dalam sosiolinguistik, bahasa dan jenis kelamin memiliki 
hubungan yang sangat erat. Secara khusus, pertanyaan yang telah 
menjamur sebagai bahan diskusi adalah, “mengapa cara berbicara 
wanita berbeda dengan laki-laki?” Dalam kata lain, kita tertuju pada 
beberapa faktor yang menyebabkan wanita menggunakan bahasa 
standar lebih sering dibanding pria. Di dalam menjawab pertanyaan 
tersebut, kita harus menentukan bahasa sebagai bagian sosial, 
perbuatan yang berisi nilai, yang mencerminkan keruwetan jaringan 
sosial, politik, budaya, dan hubungan usia dalam sebuah masyarakat.  

Beberapa ahli bahasa percaya bahwa wanita sadar di dalam 
masyarakat status mereka lebih rendah dari pada laki-laki, mereka 
menggunakan bentuk bahasa yang lebih standar dari pada laki-laki yang 
menghubungkan cara masyarakat memperlakukan wanita. 
Kesenjangan antara pria dan wanita memang terlihat sangat jelas. Dari 
segi fisik, wanita terlihat lebih gemuk namun tidak berotot dan wanita 
lebih lemah dibanding dengan pria. Begitu juga dengan suara, wanita 
mempunyai suara yang berbeda dengan pria. Di samping itu, faktor 
sosiokultural juga mempengaruhi perbedaan dintara keduanya dalam 
berbahasa atau berbicara. Misalnya, di dalam bidang pekerjaan, wanita 
memiliki peran yang berbeda dalam suatu masyarakat. 
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Menurut Janet Holmes (2000), women "are designated the role 
of modelling correct behaviour in the community." Dalam sudut 
pandang ini, di dalam berbicara wanita diharapkan lebih sopan. 
Namun, ini tidak selalu benar. Kita semua tahu bahwa hubungan antara 
ibu dan anaknya atau suami dan istri biasanya tidak formal, diselingi 
dengan colloquial atau bentuk ujaran sehari-hari. Selain itu, tidak dapat 
dibayangkan untuk seorang wanita menggunakan kata seru/lontaran 
yang “keras”, seperti damn atau shit; wanita hanya dapat bilang oh dear 
atau fudge. 

Robin Lakoff (1994) percaya bahwa syntax yang lebih banyak 
digunakan oleh wanita adalah question tag, seperti You'd never do that, 
would you? Dengan menggunakan bahasa yang sopan atau standar, 
wanita mencoba melindungai wajahnya, (keinginan atau kebutuhan 
mereka). Dalam kata lain, wanita menuntut status sosial yang lebih. 
Selain itu ada beberapa penyebab terjadinya perbedaan berbahasa 
antara pria dan wanita, diantaranya dalam fonologi, morfologi, dan 
diksi. Dalam segi fonologi, antara pria dan wanita memiliki beberapa 
perbedaan, seperti halnya di Amerika, wanita menggunakan palatal 
velar tidak beraspirasi, seperti kata kjatsa (diucapkan oleh wanita) dan 
djatsa (diucapkan oleh pria). Di scotlandia, kebanyakan wanita 
menggunakan konsonan /t/ pada kata got, not, water, dan sebagainya. 
Sedangkan prianya lebih sering mengubah konsonan /t/ dengan 
konsonan glottal tak beraspirasi. Dalam bidang morfologi, Lakoff 
menyatakan bahwa wanita sering menggunakan kata-kata untuk warna, 
seperti mauve, beige, aquamarine, dan lavender yang mana kata-kata 
ini jarang digunakan oleh pria. Selain itu, wanita juga sering 
menggunakan kata sifat, seperti adorable, charming, divine, lovely, dan 
sweet. 

Dilihat dari diksi, wanita memiliki kosa kata sendiri untuk 
menunjukkan efek tertentu terhadap mereka. Kata dan ungkapan 
seperti so good, adorable, darling, dan fantastic. Di samping itu bahasa 
inggris membuat perbedaan kata tertentu berdasarkan jenis kelamin 
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seperti actor-actress, waiter-waitress, mr.-mrs. Pasangan kata lain yang 
menunjukkan perbedaan yang serupa adalah boy-girl, man-woman, 
bachelor-spinter dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya 
kesadaran dari sebagian komunitas masyarakat yang tidak kentara 
bahwa perbedaan ini dibuat, dalam pilihan kosa kata, digunakan untuk 
menggambarkan masing- masing peranan yang dipegang antara laki-
laki dan perempuan. Dalam hal panggilan wanita juga berbeda dengan 
pria. Biasanya dalam menggunakan panggilan untuk mereka (wanita) 
sering digunakan kata-kata seperti dear, miss, lady atau bahkan babe 
(baby). Dalam bersosialisasi, biasanya laki-laki lebih sering berbicara 
seputar olah raga, bisnis, politik, materi formal, atau pajak. Sedangkan 
topic yang dibicarakan oleh wanita lebih menjurus kepada masalah 
kehidupan sosial, buku, makanan, minuman, dan gaya hidup. 

d. Hubungan bahasa dengan usia 
Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa tidak 

semata-mata tidak didasarkan atas prinsip well-formed dalam sintaksis, 
melainkan atas dasar kepentingan agar komunikasi tetap dapat berjalan. 
Lebih tepatnya, dengan mengikuti kecenderungan dalam etnometologi, 
bahasa digunakan oleh masyarakat tutur sebagai cara para peserta 
interaksi saling memahami apa yang mereka ujarkan. Atas dasar ini, 
pertama, dapat di pahami dan memang sering kita temukan, bahwa 
komunikasi tetap dapat berjalan meskipun menggunakan bahasa yang 
tidak apik secara sintaksis; dan kedua, demi kebutuhan para anggota 
masyarakat tutur untuk mengorganisasi dan memahami kegiatan 
mereka, selain tata bahasa, makna juga merupakan hal yang tidak dapat 
diabaikan dalam analisis bahasa. Dengan demikian, dapat dipahami 
bahwa perbedaan utama antara sintaksis dan pragmatik, sekaligus 
menyatakan pentingnya study pragmatik dalam lingustik, terletak pada 
makna ujaran dan pada pengguna bahasa. Salah satunya adalah bahasa 
berpengaruh pada tingkat usia. Yaitu bagaimana kita menggunakan 
bahasa pada orang yang lebih tua, dengan sesama/sebaya, atau bahkan 
dengan anak-anak. 
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e. Hubungan bahasa dengan seni dan religi 

Bahasa, seni dan religi adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. 
Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Sebaliknya dalam seni dan agama 
terdapat bahasa. Ketiganya merupakan unsur kebudayaan yang 
universal. Bahasa, seni dan religi merupakan 3 dari 7 unsur kebudayaan 
universal. Bahasa menempati urutan pertama, religi urutan keenam dan 
kesenian urutan ke ketujuh. Menurut Robert Sibarani (2002), bahasa 
ditempatkan urutan pertama karena manusia sebagai makhluk biologis 
harus berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok sosial. Untuk 
mengadakan interaksi dan komunikasi, manusia memerlukan bahasa. 
Bahasa merupakan kebudayaan yang pertama dimiliki setiap manusia 
dan bahasa itu dapat berkembang karena akal atau sistem pengetahuan 
manusia. Dalam proses kehidupannya, manusia kemudian menyadari 
dirinya sebagai makhluk yang lemah dalam memenuhi berbagai 
kebutuhan hidupnya, maka lahirlah keyakinan didalam diri manusia 
bahwa ada kekuatan lain yang maha dahsyat di luar dirinya. Timbul dan 
berkembanglah religi. Untuk mengiringi kepercayaan atau sistem religi 
itu supaya lebih bersemangat dan lebih semarak maka diciptakanlah 
seni. Berdasarkan uraian di atas, hubungan bahasa, seni dan 
agama/religi/kepercayaan adalah kesenian menyempurnakan dan 
menyemarakkan sistem religi dengan menggunakan media bahasa. 

Bahasa, seni dan religi merupakan unsur-unsur kebudayaan 
universal. Bahasa menempati urutan pertama. Bahasa adalah induk dari 
segala kebudayaan. Atas dasar itu, hubungan bahasa, seni dan religi 
dapat juga diperoleh dengan memahami hubungan bahasa dengan 
kebudayaan. Menurut Robert Sibarani (2002), fungsi bahasa dalam 
kebudayaan dapat diperinci: 

1. Bahasa sebagai sarana pengembangan kebudayaan. 
2. Bahasa sebagai penerus kebudayaan. 
3. Bahasa sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. 
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Bahasa sebagai sarana pengembangan kebudayaan 
mengandung makna bahwa bahasa berperan sebagai alat atau sarana 
kebudayaan, untuk mengembangkan kebudayaan itu sendiri. 
Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. 
Khazanah kebudayaan Indonesia dijelaskan dan disebarkan melalui 
bahasa Indonesia, sebab penerimaan kebudayaan hanya bisa terwujud 
apabila kebudayaan itu dimengerti, dipahami dan dijunjung masyarakat 
itu sendiri. Sarana untuk memahami kebudayaan adalah bahasa. Atas 
dasar itu, hubungan bahasa dengan kesenian dan religi adalah bahasa 
sebagai sarana pengembangan kesenian dan religi. Kesenian dan religi 
yang ada di Indonesia dikembangkan melalu bahasa Indonesia. 
Kesenian dan religi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah 
kesenian dan religi yang dapat dimengerti dan dipahami oleh 
masyarakat Indonesia. Sarana untuk memahami kesenian dan religi 
adalah bahasa Indonesia. 

Bahasa sebagai jalur penerus kebudayaan mengandung makna 
bahwa bahasa berperan sebagai sarana pewarisan kebudayaan dari 
generasi ke generasi. Menurut Robert Sibarani (2002), kebudayaan 
nenek moyang yang meliputi pola hidup, tingkah laku, adat istiadat, 
cara berpakaian, dan sebagainya dapat kita warisi dan wariskan kepada 
anak cucu kita melalui bahasa. Atas dasar itu, hubungan bahasa dengan 
kesenian dan religi adalah bahasa berperan sebagai sarana pewarisan 
kebudayaan dari generasi ke generasi. Kesenian dan religi nenek 
moyang kita yang sudah ada beratus-ratus tahun lalu masih bisa 
dipelajari oleh kita sekarang hanya karena bantuan bahasa. Kesenian 
dan sistem religi yang tertulis dalam naskah-naskah lama, yang 
mungkin ditulis beratus-ratus tahun lalu bisa kita nikmati sekarang 
hanya karena ditulis dalam bahasa. 

Bahasa sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan mengandung 
makna bahwa bahasa berperan dalam penamaan atau pengistilahan 
suatu unsur kebudayaan baru sehingga dapat disampaikan dan 
dimengerti. Menurut Robert Sibarani (2002), setiap unsur kebudayaan, 
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mulai dari unsur terkecil sampai unsur terbesar diberi nama atau istilah. 
Dalam proses pembelajaran dan pengajaran kebudayaan, nama atau 
istilah pada unsur kebudayaan sekaligus berfungsi sebagai inventarisasi 
kebudayaan tersebut, yang berguna untuk pengembangan selanjutnya. 
Atas dasar itu, hubungan bahasa dengan kesenian dan sistem religi 
adalah bahasa berperan dalam penamaan atau pengistilahan unsur-
unsur kesenian dan religi baru sehingga dapat disampaikan dan 
dimengerti oleh yang menerimanya. Setiap unsur kesenian dan religi, 
dari unit yang terkecil sampai yang terbesar diberi nama atau istilah. 
Dalam proses pembelajaran dan pengajaran kesenian dan religi, nama 
atau istilah itu digunakan untuk menginventarisasi kesenian dan religi 
tersebut untuk pengembangan selanjutnya. 

Bagaimanakah hubungan religi dengan kesenian? Menurut 
William A. Haviland (1999), “kesenian harus dihubungkan, tetapi juga 
harus dibedakan dari agama. Garis pemisah di antara keduanya tidak 
tegas.” Kesenian dan religi sangat berhubungan, hubungan yang erat 
itu melahirkan kesenian religi yang biasa digunakan untuk mengiringi 
upacara-upacara keagamaan. Dengan diringi berbagai jenis sastra, 
nyanyian dan musik, upacara keagamaan berlangsung dengan semarak, 
khidmat dan turut membantu mewujudkan situasi dan keadaan yang 
membuat umatnya terasa semakin lebih dekat dengan Tuhan Yang 
Maha Esa. Kesenian adalah sebagai sarana penyaluran bakti dan 
pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

f. Hubungan bahasa dengan budaya/geografi 
Ada berbagai teori mengenai hubungan bahasa dan 

kebudayaan. Ada yang mengatakan bahasa itu merupakan bagian dari 
kebudayaan, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa bahasa dan 
kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda, namun mempunyai 
hubungan yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Ada yang 
mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, 
sehingga segala hal yang ada dalam kebudayaan akan tercermin di 
dalam bahasa. begitu pula Sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa 
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bahasa sangat dipengaruhi kebudayaan dan cara berpikir manusia atau 
masyarakat penuturnya. 

Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip Abdul Chaer 
dan Leonie (1990) dalam bukunya Sosiolinguistik bahwa bahasa bagian 
dari kebudayaan. Jadi, hubungan antara bahasa dan kebudayaan 
merupakan hubungan yang subordinatif, dimana bahasa berada 
dibawah lingkup kebudayaan. Namun pendapat lain ada yang 
mengatakan bahwa Bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan 
yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya 
sama tinggi. Masinambouw (1999) menyebutkan bahwa bahasa dan 
kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kalau 
kebudayaan itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia didalam 
masyarakat, maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi 
sebagai sarana berlangsungnya interaksi itu. Dengan demikian 
hubungan bahasa dan kebudayaan seperti anak kembar siam, dua buah 
fenomena sangat erat sekali bagaikan dua sisi mata uang, sisi yang satu 
sebagai sistem kebahasaan dan sisi yang lain sebagai sistem 
kebudayaan. Komponen-komponen lingkungan hidup tersebut terdiri 
dari dua jenis, yaitu komponen biotik   dan   komponen   abiotik. 
Komponen   biotik   adalah   makhluk hidup yang meliputi hewan, 
tumbuhan dan manusia. Komponen abiotik adalah benda-benda tak 
hidup (mati) antara lain air, tanah, batu, udara dan cahaya matahari. 
Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem 
kehidupan yang disebut ekosistem. Antara komunitas dan 
lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan 
kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. 

Melville J. Herskovits (2001) menyebutkan kebudayaan 
memiliki 4 unsur pokok, yaitu: 

1. Alat-alat teknologi. 
2. Sistem ekonomi. 
3. Keluarga. 
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4. Kekuasaan Politik-Politik 
5. Hubungan Kelas Sosial dengan Pemakaian Bahasa 

Masyarakat adalah sekelompok individu yang bekerja sama satu 
sama lain. Kerja sama antar individu itu diwujudkan lewat bahasa. 
Masyarakat bahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian 
(mutual intelligibility), terutama karena adanya kebersamaan dalam kode- 
kode linguistik yaitu sistem bunyi, sintaksis dan semantik (Alwasilah, 
1985:43). Dengan demikian dalam pengertian masyarakat sudah 
terkandung makna interaksi melalui komunikasi yaitu dengan bahasa. 
Stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat menimbulkan ragam bahasa, 
dan selanjutnya ragam bahasa memperkokoh stratifikasi sosial. Di 
Inggris anak-anak yang berasal dari orang tua yang berstatus pekerja di 
pabrik tidak diperkenankan masuk universitas. Hal seperti ini juga kita 
temui di Indonesia walau tidak setragis di Inggris, misalnya kata ndalem 
dalam bahasa Jawa. Kata ini digunakan apabila lawan berbicara lebih 
tinggi kedudukannya. 

Stratifikasi sosial yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam 
tingkatan- tingkatan bahasa disebut unda-usuk. Unda-usuk dapat kita 
lihat pada bahasa Jawa, seperti yang dikatakan oleh Soepomo, “bahasa 
Jawa mempunyai tingkat tutur yang sangat kompleks”. Perbedaan 
tingkat tutur ini disebabkan, karena dalam stratifikasi sosial Jawa 
dikenal tiga tingkatan yaitu: ngoko, madya dan krama. Berdasarkan 
stratifikasi ini dikenal pula dalam bahasa Jawa ragam-ragam bahasa. 

Pemahaman mendalam tentang hubungan bahasa dengan 
sosiolisasi kita perlu membicarakan pemikiran Basil Bernstein, seorang 
sosiolog Inggris yang menyatakan bahwa (dalam Rorbert, 1976:4) 
keberhasilan bermasyarakat para anggota kelompok sosial dan untuk 
memasuki hak- hak sosial mereka tergantung pada tingkat 
pengorganisasian pesan-pesan bahasa mereka. Peranan bahasa di sini 
sangat penting, karena tanpa bahasa mereka tidak mungkin dapat 
mengutarakan isi hati atau idenya. Robert melihat adanya perbedaan 
secara sintaksis dan semantis kebiasaan berbahasa antara orang atau 
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golongan yang berpendapatan rendah dengan golongan yang 
berpendapat lebih tinggi dan berkedudukan kuat. Robert selanjutnya 
mengatakan, bahwa perbedaan-perbedaan dalam bahasa kedua kelas 
sosial tersebut tidaklah netral, tetapi terpengaruh pada posisi atau 
kedudukan sosial yang nyata yang mereka miliki. Artinya, masyarakat 
kelas rendah mengalami rintangan atau hambatan dalam 
berkomunikasi karena kosa kata tidak memadai atau terbatas jika 
dibandingkan dengan kelompok sosial yang mempunyai kedudukan 
lebih tinggi tersebut. 

Bernstein (dalam Ronald, 1987: 316) sangat tertarik pada proses 
sosialisasi yaitu bagaimana seorang anak memperoleh suatu indetitas 
budaya yang khusus dan bagaimana memberi respons terhadap 
indentitas tersebut. Dia sangat tertarik pada peranan bahasa dalam 
sosialisasi. Selanjutnya dia mengatakan, bahwa bahasa mempunyai 
hubungan dengan kebudayaan. Ini sama dengan konsep Whorf yaitu 
bahasa menentukan cara penutur bahasa itu memandang dunia 
(Ronald, 1987:212). Dengan demikian pengalaman bahasa penutur 
yang relatif akan berpengaruh pada kehidupannya. Hal ini dapat dilihat 
pada variasi bahasa yang digunakan oleh penutur bahasa itu dalam 
berinteraksi atau berkomunikasi sesama anggotanya atau dengan 
anggota lain. Bernstein juga (dalam Ronald, 1987:317) mengatakan 
bahwa Whorf telah memberikan suatu struktur batin komunikasi yang 
sudah ditata secara linguistik. Menurut Bernstein, bahasa sebagai 
sesuatu dapat mempengaruhi budaya dan pada gilirannya bahasa dapat 
juga dipengaruhi budaya. Dalam konteks ini pengaruh budaya 
nampaknya lebih dominan terhadap bahasa daripada budaya seorang 
anak misalnya yang dibesarkan dalam lingkungan bahasa dan budaya 
lalu mempelajari bahasa dalam lingkungan budaya tersebut, dia 
cenderung melihat bahasa dari konteks budaya. Hal ini sesuai dengan 
apa yang dikatakan Bernstein, bahwa ada hubungan langsung dan 
hubungan timbal-balik antara ragam struktur sosial dengan ragam 
struktur bahasa.  
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Hal ini terlihat pada pemilihan bahasa yang akan digunakan. 
Contohnya kata ndalem di atas. Hubungan budaya dengan bahasa 
merupakan hubungan yang berlanjut secara terus-menerus. Struktur 
sosial menimbulkan ragam struktur bahasa atau ragam linguistik 
tertentu terutama dalam berperilaku. Perilaku tersebut pada gilirannya 
menghasilkan kembali struktur sosial yang baru. Hal ini akan berlanjut 
seperti lingkaran; pola sosial tertentu akan menghasilkan pola linguistik 
tertentu yang pada gilirannya menghasilkan kembali pola sosial dan 
seterusnya. 

Ronald (1987:317) mengatakan, bahwa setiap individu akan 
mempelajari peran sosialnya masing-masing melalui proses 
komunikasi. Proses tersebut berbeda antara kelompok sosial yang satu 
dengan kelompok sosial yang lain. Bernstein mengatakan, ragam 
bahasa yang digunakan berbeda antara kelompok sosial yang satu 
dengan kelompok sosial yang lainnnya. Dengan demikian ada variasi 
bahasa dialam suatu kelompok masyarakat, yaitu variasi bahasa 
berbentuk lengkap (elaborated code) yang biasa digunakan pada situasi 
formal dan variasi yang terbatas atau tidak lengkap (testricted) yang 
biasa digunakan pada situasi tak formal atau dalam kehidupan sehari- 
hari atau bahasa sehari-hari. Setiap penutur bahasa mempunyai variasi 
bahasa tertentu dalam mengutarakan idenya. Sepert bahasa Indonesia 
mempunyai variasi atau ragam resmi dan ragam tak resmi atau 
informal. Variasi-variasi ini dipergunakan oleh penutur bahasa itu, 
seperti ragam keintiman antara penuturnya. Suatu kenyataan yang tak 
dapat dipungkiri bahwa tidak semua kelas sosial mampu menguasai 
variasi bahasa tertentu seperti di Inggris (kelas buruh) sehingga kelas 
sosial mengalami kesulitan dalam menggunakan variasi bahasa yang 
biasa digunakan kelas sosial yang lebih tinggi. 

Perbedaan tingkat kesejahteraan dan pendapatan 
mempengaruhi variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat 
tersebut. Masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan dan 
pendapatan yang lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas 
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karena mereka lebih banyak memperoleh informasi terutama informasi 
yang membutuhkan materi seperti majalah, surat kabar, tv, radio, dan 
lain-lain. Namun sejauhmana pengaruh tingkat kesejahteraan dan 
pendapatan terhadap variasi bahasa kiranya perlu diadakan penelitian. 
Perbedaan kedudukan seseorang berpengaruh pada bahasa yang 
digunakannya. Kelas-kelas sosial seperti di Inggris memperlihatkan 
variasi bahasa, terutama dalam ucapan yang berwujud absen, (Pateda, 
1987:79). 

Kelas-kelas sosial dalam masyarakat Sasak sangat berpengaruh 
pada sikap berbahasa yang menghasilkan variasi bahasa. Kelas sosial 
ngoko, madya dan krama menggunakan bahasa dengan variasi yang 
berbeda jika salah satu kelas sosial itu berinteraksi dengan kelas sosial 
yang lain. Kata enggih salah satu bukti variasi bahasa dalam kelas sosial 
Sasak. Perbedaan dalam kekuasaan juga menghasilkan variasi bahasa 
yang digunakan oleh penuturnya. “Tiap orang mempunyai atribut 
untuk menyatakan kekuasaannya. Misalnya, seorang Kepala SD akan 
lain bahasanya dengan seorang kepala rumah tangga. Seorang kepala 
rumah tangga tidak mudah bertemu dengan Kepala Dinas Kecamatan 
dan andai kata berjumpa lagi maka suasana kebahagiaan akan berbeda 
jika Kepala Dinas tadi berbicara dengan Kepala SD. Cara berbahasa 
Kepala Dinas akan berbeda dan akan berubah apabila menghadapi 
orang yang berbeda kekuasaannya,” (Pateda, 1987 : 79) Perbedaan 
tingkat pendidikan juga akan menghasilkan variasi bahasa. Orang yang 
berpendidikan tinggi berbeda variasi bahasa yang digunakan dengan 
orang yang berpendidikan rendah apalagi orang tersebut tidak 
berpendidikan (pendidikan akademik). Perbedaan ini terutama terlihat 
pada penggunaan struktur dan pilihan kosa kata yang digunakannya 
pada waktu berinteraksi. Penggunaan kosa kata dalam kaitannya 
dengan tingkat pendidikan ini biasanya erat hubungannya dengan 
disiplin ilmu atau profesi penutur bahasa itu. Seorang dokter akan lebih 
sering menggunakan kata-kata bidang kedokteran. Seorang insinyur 
mesin akan banyak menggunakan kata bidang permesinan. Seorang 
guru akan banyak menggunakan istilah keguruan dan pendidikan. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
bahasa dengan segala variasinya berhubungan dengan kelas sosial suatu 
masyarakat, namun muncul sebuah pertanyaan “Bahasakah yang 
menyebabkan adanya kelas sosial dalam suatu masyarakat atau kelas 
sosialkah yang menyebabkan adanya variasi bahasa?” 

g. Kelas sosial dan ragam bahasa baku 
Bahasa tentu tak dapat dilepaskan dari masyarakat. Membicarakan 

tentang suatu masyarakat atau komunitas, maka secara tidak langsung 
kita membicarakan struktur dan sifat bahasa yang terdapat dalam 
kelompok tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Dalam masyarakat ada 
kumpulan atau komunitas, yang didalamnya terjadi interaksi antar 
anggota yang membutuhkan dan menggunakan bahasa sebagai sarana 
atau alat dalam komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan pesan, 
maksud, dan tujuan dari komunikasi. Dalam masyarakat, intensitas 
berkomunikasi menimbulkan suatu ritme komunikasi yang akhirnya 
dapat mendefinisikan kebutuhan yang sama akan masing- masing 
pihak yang menciptakan kepentingan bahasa dan kemungkinan 
pembagian kelompok-kelompok dalam suatu masyrakat. Pembagian- 
pembagian tersebut kemudian diikuti karena adanya persamaan 
keadaan, tidak hanya berdasarkan persamaan kebutuhan, lalu 
pembagian tersebut menciptakan  pengelompokan komunitas 
baru dalam suatu masyarakat ataupun komunitas menjadi semakin jelas 
dan kentara, pembagian dan pengelompokan tersebut kemudian kita 
sebut dengan kelas sosial. Dapat kita jumpai dalam suatu masyarakat 
tertentu, didalamnya terdapat beberapa komunitas yang 
mengklasifikasi kelompoknya berdasar ekonomi status 
kebangsawanan, status sosial, pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, 
pekerjaan, dan lain sebagainya. Pengklasifikasian tersebut 
menampilkan ciri kebahasaan yang berbeda antara satu komunitas dan 
komunitas lainnya. Ciri-ciri kebahasaan tersebutlah yang kemudian 
seolah mencirikan dan menjadi trademark dari suatu komunitas 
tertentu. Mungkin hal ini tidak terlihat dalam masyrakat yang menganut 
sistem egaliter, system yang menganut persamaan, sehingga penciptaan 
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kelas kelas dalam masyarakat sendiripun tidak terlalu kentara, dan tiap-
tiap komunitas satu dengan yang lain cenderung menggunakan bahasa 
yang sama, sehingga bahasa tidak terlalu menjadi perbedaan karena 
keragaman bahasa terasa kurang.  

Terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara bahasa dan 
masyarakat. Komunikasi akan selalu ada dalam masyarakat, dan alat 
komunikasi utamanya adalah bahasa. Menurut Wardough (2006:10), 
ada beberapa hubungan antara bahasa dan masyarakat. 

1. Struktur sosial dapat menentukan dan mempengaruhi struktur 
dan sifat bahasa. 

2. Struktur dan sifat bahasa dapat mempengaruhi struktur sosial. 
3. Struktur Bahasa dan struktuk sosial saling mempengaruhi. 
4. Tidak ada hubungan antara struktur bahasa dan struktur sosial, 

keduanya adalah independent yang tidak mirip terjadi 
mempengaruhi satu sama lain. 

  Lebih lanjut, ada empat tipe hubungan yang dapat 
dipertimbangkan antara struktur sosial dan bahasa, yaitu: Bahasa 
menentukan masyarakat, struktur sosial menentukan bahasa, bahasa 
dan masyarakat ditentukan oleh faktor yang lebih dalam, tidak ada 
ikatan yang langsung, yang ada hanya sebuah relasi. Hubungan dialektis 
antara bahasa dan masyarakat. Di dalam masyarakat sendiri terjadi 
perbedaan dan pengklasifikasian di dalam kelas-kelas sosial. 
Pengklasifikasian tersebut didasar pada bermacam-macam hal. Batas-
batas pengelompokan tersebut dapat dilihat dari perbedaan yang dapat 
dikaitkan dengan batas-batas alam, politik, dan lain sebagainya. 
Menurut Sumarsono (2010:43) mengatakan bahwa kelas sosial 
mengacu kepada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan 
tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, 
pendidikan, kedudukan, kasta, dsb. Situasi pada ragam kelas sosial 
kelas-kelas sosial. Berdasar pembagian tersebut, maka terdapat kelas 
kelas dalam masyarakat yang menganut system perbedaan status. Lebih 
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jauh menurut Holmes (1992:146) “people can be group together on 
the basis of similar sosial and economic factors”. 

Menurut Chaer (2004:39) hubungan yang terdapat di antara 
bahasa dengan masyarakat adalah adanya hubungan antara bentuk- 
bentuk bahasa tertentu, yang disebut variasi, ragam, atau dialek dengan 
penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. 
Misal untuk kegiatan pendidikan kita menggunakan ragam bahasa baku 
dan formal, dan untuk kegiatan sehari-hari dirumah kita menggunakan 
bahasa dan ragam bahasa yang tak baku, untuk kegiatan berbisnis kita 
menggunakan ragam bahasa baku. 

Untuk melihat sebuah struktur bahasa suatu daerah kita dapat 
melihat dari stuktur sosialnya, begitu pula sebaliknya, saat kita ingin 
melihat struktur sosial suatu daerah, kita dapat melihat struktur bahasa. 
Dalam masyarakat jawa kita dapat melihat pembagian kelas sosial yang 
jelas. Menurut Kuntjaraningrat (1967:245) membagi “masyarakat jawa 
atas empat tingkat, yaitu 

 (1) wong cilik,  

(2) wong saudagar, 

 (3) priyayi,  

(4) ndara”.  

Dari penggolongan ini jelas terlihat adanya penggolongan, dan 
berdasar penggolongan ini maka akan terdapat banyak variasi bahasa 
yang digunakan oleh orang-orang yang berbeda tingkat sosialnya. Jadi 
bahasa yang digunakan wong cilik dan ndara misalnya, tidaklah sama. 
Nababan (1984) variasi berbeda. Situasi dalam ragam sosial biasanya 
menentukan bahasa yang dipakai. Perbedaan kelas sosial menimbulkan 
perbedaan pemakaian dan jenis bahasa yang dipakai. Untuk melihat 
apakah penggunaan bahasa berhubungan dengan kelas sosial, kita 
dapat mengambil contoh dalam masyarakat jawa. Dalam masyarakat 
jawa terdapat pengelompokan masyarakat kedalam bahasa yang 
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digunakan oleh orang- orang yang beda tingkat sosialnya termasuk 
variasi dialek sosial; lazim juga disebut sosiolek. Jadi perbedaan 
tersebut dapat juga disebut sebagai kajian sosiolek, misal ketika seorang 
wong cilik berbicara pada seorang priyayi maka ia akan menggunakan 
bahasa kromo (bahasa yang halus) untuk menunjukkan kesopanan, 
sedang priyayi yang berbicara dengan pihak yang tingkatannya lebih 
rendah maka ia akan mengunakan bahasa ngoko, untuk menunjukkan 
bahwa posisinya lebih tinggi. Chaer (2004:40).  

Jadi “pihak yang tingkat sosialnya lebih rendah menggunakan 
bahasa dengan yang lebih tinggi”, bila bicara dengan pihak yang tingkat 
sosialnya lebih tinggi untuk menunjukkan penghormatan, sedang 
pihak yang lebih tinggi akan berbicara menggunakan bahasa yang lebih 
rendah jika berbicara dengan pihak yang tingkat sosialnya lebih rendah 
dari dirinya. Saat berbicara dengan sesama atau pihak yang sederajat 
maka mereka akan menggunakan bahasa yang digunakan pada level 
mereka. Contoh priyayi berbicara dengan priyayi maka ia akan 
menggunakan bahasa kromo karena bahasa yang mereka gunakan pada 
levelnya adalah bahasa yang halus, sedang wong ciliki ketika berbicara 
dengan sesama wong cilik akan menggunakan bahasa sesama wong 
cilik yaitu bahasa ngoko. Variasi bahasa adalah varian dari suatu bahasa 
yang ada dalam masyarakat. Variasi bahasa disebabkan oleh beberapa 
faktor. Menurut mansoer Pateda (1990) variasi dalam bahasa dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tempat penggunaan bahasa, 
waktu, pemakai, situasi, dam status sosial. Menurut Chaer dan Agustina 
(2004), variasi bahasa ditentukan oleh faktor waktu, tempat, 
sosiokultural, situasi, dan medium pengungkapan. Faktor sosiokultural 
membedakan bahasa yang dipakai suatu kelompok sosial. 
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BAB III  
BAHASA DAN USIA 

 

a. Model Bahasa usia anak-anak 
Seorang anak tidak secara tiba-tiba memiliki tata bahasa yang 

teratur dalam otaknya. Tahap pemerolehan bahasa pertama berkaitan 
dengan perkembangan bahasa anak. Hal ini dikarenakan bahasa 
pertama diperoleh seseorang pada saat ia berusia anak-anak. Menurut 
Ardiana dan Syamsul Sodiq (Ardiana dan Sodiq, 2000) terdapat empat 
tahap: 

1) Tahap Pemerolehan Kompetensi dan Performansi 

Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu 
yang dikuasai anak secara tidak sadar. Gramatika itu terdiri atas tiga 
komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan fonologi dan diperoleh secara 
bertahap. Pada tataran kompetensi ini terjadi proses analisis untuk 
merumuskan pemecahan-pemecahan masalah semantik, sintaksis, dan 
fonologi. Sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan kebahasaan 
dalam otak anak, kompetensi memerlukan bantuan performansi untuk 
mengatasi masalah kebahasaan anak. Performansi adalah kemampuan 
seorang anak untuk memahami atau mendekodekan dalam proses 
reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mengkodekan dalam 
proses produktif. Sehingga dapat kita gambarkan bahwa kompetensi 
merupakan bahannya dan performansi merupakan alat yang 
menjembatani antara bahan dengan perwujudan fonologi Bahasa. 

2) Tahap Pemerolehan Semantik 
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Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. 
Struktur pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis 
melainkan makna (semantik). Sebelum mampu mengucapkan kata 
sama sekali, anak-anak rajin mengumpulkan informasi tentang 
lingkungannya. Anak menyusun fitur-fitur semantik (sederhana) 
terhadap kata yang dikenalnya. Hal yang dipahami dan dikumpulkan 
oleh anak itu akan menjadi pengetahuan tentang dunianya. 
Pemahaman makna merupakan dasar pengujaran tuturan salah satu 
bentuk awal yang dikuasai anak adalah nomina, terutama yang akrab 
atau dekat dengan tempat tinggalnya. Dalam penelitian ini, subjek 
penelitian terlebih dahulu menguasai nomina yang berkaitan dengan 
anggota keluarga dan kerabat dekat. Subjek penelitian juga sudah 
mampu mengujarkan benda di sekelilingnya yang diketahui oleh subjek 
penelitian. Setelah menguasai nomina di sekitar anak, anak mulai 
menguasai verba secara bertingkat, dari verba yang umum menuju 
verba yang lebih khusus atau rumit. Verba yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari, seperti makan, mandi, minum, dan Pi-Pin 
(Upin-Ipin yang berarti tontonan atau ketika subjek penelitian ingin 
menonton). Subjek penelitian juga sudah mampu mengujarkan kata 
sifat yaitu kata “cak” yang berarti bagus. Anak sudah mengerti 
mengenai kata sifat dan mengerti makna kata bagus. 

3) Tahap Pemerolehan Sintaksis 

Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada 
usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak 
pada usia setahun dan anak- anak yang lain di atas dua tahun. 
Pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan anak untuk 
mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan 
kalimat. Konstruksi itu dimulai dari rangkaian dua kata. Konstruksi dua 
kata tersebut merupakan susunan yang dibentuk oleh anak untuk 
mengungkapkan sesuatu. Anak mampu untuk memproduksi bahasa 
sasaran untuk mewakili apa yang ia maksud. Pemakaian dan pergantian 
kata- kata tertentu pada posisi yang sama menunjukkan bahwa anak 
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telah menguasai kelas-kelas kata dan mampu secara kreatif 
memvariasikan fungsinya. Contohnya adalah „ayah datang‟. Kata 
tersebut dapat divariasikan anak menjadi „ayah pergi‟ atau „ibu 
datang‟. 

 

4) Tahap Pemerolehan Fonologi 

Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan 
organ bahasa yang amat mencolok dibanding orang dewasa. Berat 
otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang 
masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya umur akan 
melebarkan rongga mulut. Pertumbuhan ini memberikan ruang gerak 
yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. 

Pemerolehan fonologi atau bunyi- bunyi bahasa diawali dengan 
pemerolehan bunyi-bunyi dasar. Menurut Jakobson (Ardiana dan 
Sodiq, 2000) bunyi dasar dalam ujaran manusia adalah /p/, /a/, /i/, 
/u/, /t/, /c/, /m/, dan seterusnya. Kemudian pada usia satu tahun 
anak mulai mengisi bunyi-bunyi tersebut dengan bunyi lainnya. 
Misalnya /p/ dikombinasikan dengan /a/ menjadi pa/ dan /m/ 
dikombunisakan dengan /a/ menjadi /ma/. Setelah anak mampu 
memproduksi bunyi maka seiring dengan berjalannya waktu, anak akan 
lebih mahir dalam memproduksi bunyi. Hal ini dipengaruhi oleh 
lingkungan, kognitif dan juga alat ucapnya. 

Supaya lebih memperjelas tahap- tahap pemerolehan bahasa 
pertama tersebut, maka di bawah ini diuraikan tahap-tahap 
pemerolehan bahasa seorang anak. Menurut Arifuddin (Arifuddin, 
2010) tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi empat tahap, yaitu 
praujaran, meraban, tahap satu kata, dan tahap penggabungan kata 
sebagai berikut. 

a) Tahap Praujaran 
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Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah 
bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau 
konsonan tertentu. Tetapi, secara keseluruhan bunyi tersebut tidak 
mengacu pada kata dan makna tertentu Fase ini berlangsung sejak anak 
lahir sampai berumur 12 bulan. 

Pada umur 0-2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi 
refleksif untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanan. 
Sekalipun bunyi- bunyi itu tidak bermakna secara bahasa, tetapi bunyi-
bunyi itu merupakan bahan untuk tuturan selanjutnya. 

Pada umur 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal 
yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Bunyi ini 
biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibunya 
atau orang lain. 

Pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh 
dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip 
vokalnya lebih bervariasi. 

Pada umur 6-12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehannya 
merupakan pengulangan konsonan dan vokal yang sama seperti/ba ba 
ba/, ma ma ma/, da da da/. 

b) Tahap Satu Kata 

Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada 
masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili 
keseluruhan idenya. Tegasnya, satu kata mewakili satu atau bahkan 
lebih frase atau kalimat. Oleh karena itu, frase ini disebut juga tahap 
holofrasis. Subjek penelitian berada pada tahap ujaran satu kata ini. 
Subjek penelitian mulai bisa mengujarkan benda- benda dan orang-
orang yang berada di sekitar subjek penelitian. 

c) Tahap Dua Kata 
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Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18-24 bulan. 
Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. 
Anak-anak mulai menggunakan dua kata dalam berbicara Tuturannya 
mulai bersifat telegrafik. Artinya, apa yang dituturkan anak hanyalah 
kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, dan kata 
kerja. Kata-kata yang tidak penting, seperti halnya kalau kita menulis 
telegram, dihilangkan. 

d) Tahap Penggabungan Kata 

Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan 
sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih 
panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan 
hanya dua kata, tetapi tiga kata atau lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa 
anak telah menyerupai bahasa orang dewasa 

b. Model bahasa anak usia sekolah dasar 
Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia berupa 

lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau yang 
terwujud dalam sistem yang dipahami orang untuk melahirkan pikiran 
dan perasaan sehingga orang lain yang menerima akan mengerti, baik 
penyampaiannya lewat tulisan, bicara, isyarat, mimik muka, pantomim, 
serta menggunakan gerakan-gerakan yang berarti (Gorys Gerav,1980). 

Jika ditelusuri dari cirinya bahasa dapat didefinisikan dengan 2 
cara yang pertama bahasa bercirikan sebagai serangkaian guna dalam 
hal ini bunyi dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, 
meskipun sebenarnya juga dapat mempergunakan alat lain akan tetapi 
pada umumnya manusia menggunakan bunyi sebagai alat komunikasi 
yang paling utama. Komunikasi dengan mempergunakan bunyi ini 
dikatakan juga sebagai komunikasi verbal, dan manusia yang 
bermasyarakat dengan alat komunikasi bunyi, disebut juga sebagai 
masyarakat verbal. 

kedua, bahasa merupakan lambang dimana rangkaian bunyi 
membentuk suatu arti, yang dikenal sebagai kata yang melambangkan 
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suatu objek tertentu. Dengan bahasa manusia dapat berfikir secara 
teratur dan dapat mengkomunikasikan apa yang sedang di pikirkannya 
kepada orang lain. 

1) Klasifikasi dan Fungsi Basaha pada Anak Usia SD 
(a) Klasifikasi Bahasa Anak Usia SD 

Bahasa memiliki cangkupan yang luas, karena itu sebagaimana di 
kemukakan lerner (1998) bahasa merupakan suatu sistem komunikasi 
yang terintegrasi, mencakup bahasa ujaran, membaca, dan menulis. 
Ketika pertama kali anak mengenal keadaan sekitarnya tentang 
kejadian kehidupannya maupun tentang tanda-tanda, benda-benda 
yang dapat mendukung terjadinya peristiwa, maka saat itu pemahaman 
akan kesadaran anak tentang apa yang dikenalnya belum tumbuh. 
Secara umum klasifikasi bahasa pada anak usia SD dapat di bedakan 
menjadi bahasa lisan, bahasa tulis dan bahasa isyarat. 

Bahasa lisan menunjukkan hubungan rohani langsung, karena setiap 
orang yang bicara langsung langsung berhadapan satu sama lain. 
misalnya jika bayi merasa lapar, kedinginan, sakit dan lain-lain. Sebelum 
anak mengucapkan kata-kata, tangisan adalah alat untuk 
mengkomunikasikan keinginannya pada orang-orang yang ada di 
sekitarnya. 

Bahasa tulis menunjukkan hubungan rohani yang tidak 
langsung, karena mempergunakan sarana yaitu huruf-huruf. Proses 
terjadinya hubungan dalam bahasa tulisan adalah sebagai berikut: 
pikiran penulis kalimat dan kata. Media yang dapat membuat manusia 
mengungkapkan rahasia kondisi masa lalu adalah tulisan. 

Bahasa Isyarat merupakan media komunikasi melalui isyarat 
sering digunakan individu dalm kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk 
umum isyarat digunakan jika hal tersebut dapat diterima dan dipahami 
oleh siapa saja. Misalnya lampu trafik yang di pasang pada 
persimpangan jalan dengan maksud untuk melancarkan arus lalu lintas 
dan mencegah terjadinya kecelakaan. 
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Pada anak yang yang menyandang ketunarunguan yaitu anak 
yang di dalam perkembangannya mempunyai gangguan dalam aspek 
pendengaran dan bicaranya, isyarat merupakan sebuah alternatif yang 
baik untuk mengatasi kesulitannya dalam berkomunikasi. 

(b) Fungsi bahasa anak usia SD 

Pada hakikatnya purposif dari komunikasi, halliday 
mempergunakan istilah fungsi bahasa, bahasa memiliki beberapa 
fungsi, di antaranya: 

Fungsi instrumental, fungsi ini bertindak untuk menggerakkan serta 
memanifulasi lingkungan. 

Fungsi representasional adalah penggunaan bahasa untuk membuat 
pernyataan-pernyataan menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan. 

Fungsi regulasi mengatur dari bahasa merupakan pengawasan terhadap 
peristiwa-peristiwa. 

Fungsi interaksional Bahasa bertindak untuk menjamin phatic 
communicatin yang mengacu pada kontak komunikatif antara sesama 
manusia. 

Fungsi personal membolehkan seorang pembicara menyatakan perasaan, 
emosi, kepribadiaan, reaksi-reaksi yang terkandung dalam hati 
nuraninya. 

Fungsi heuristic melibatkan bahasa yang dipergunakan untuk 
memperoleh pengetahuan, dan mempelajari lingkungan. 

Fungsi imajinatif  bertindak untuk menciptakan sistem-sistem atau 
gagasan-gagasan imajiner seperti mengisahkan cerita-cerita dongeng, 
membuat lelucon-lelucon, atau menulis  novel. 

(c) Prinsip-prinsip Perkembangan Bahasa pada Anak Usia SD 

Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena 
bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Meniru 
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dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar 
bahasa awal. 

Anak usia SD memiliki bahasa yang telah berkembang. Ia telah 
banyak belajar dari orang dan terkondisikan oleh lingkungan. 
Masyarakat terdidik yang pada umumnya memiliki status sosial lebih 
baik, cenderung menggunakan istilah-istilah lebih selektif dan lebih 
baik, ini terjadi karena pada prinsipnya bahasa diperoleh dari 
perkembangan pada lingkungan tempat anak tinggal. 

(d) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa 
Anak usia SD 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 
bahsa pada anak yang telah dikemukakan oleh Sunarto dan Agung 
Hartono (2006: 139-140) yang menguraikan bahwa terdapat lima 
faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yang dapat 
diuraikan sebagai berikut. 

Umur anak, yaitu faktor fisik akan ikut mempengaruhi sehubungan 
semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot 
untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. 

Kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil 
yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di 
lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. 

Kecerdasan anak, yaitu kemampuan untuk meniru lingkungan tentang 
bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda, memerlukan 
kemampuan motorik yang baik. Kemampuan motorik seseorang 
berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir 

Status sosial ekonomi keluarga, yaitu keluarga yang berstatus sosial 
ekonomi baik, akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi 
perkembangan bahasa anak-anak dan anggota keluarganya. 
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Kondisi fisik, dimaksudkan kondisi kesehatan anak. Seseorang yang 
cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti 
bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu 
perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu 
perkembangan dalam berbahasa. 

(e) Perkembangan Bahasa Pada Anak Usia SD 

Perkembangan bahasa adalah untuk memahami karakteristik 
perkembangan bahasa pada anak, bahasa merupakan suatu sistem 
komunikasi yang digunakan oleh manusia. 

Perkembangan fonologi, pada umur 3-4 bulan anak mulai memproduksi 
bunyi mula-mula ia memproduksi tangisan. Pada usia 5-6 bulan ia 
mulai mengoceh, ocehannya itu kadang-kadang mirip bunyi ujaran. 
Anak masuk pada periode mengoceh ia membuat bunyi-bunyi yang 
makin bertambah variasinya dan makin komplek kombinasinya 

Pada tahap-tahap permulaan dalam perolehan bahasa, biasanya 
anak-anak memproduksi perkataan orang dewasa yang di 
sederhanakan dengan cara sebagai berikut: 

Menghilangkan konsonan akhir (nyamuk-mu) 

Mengurangi kelompok konsonan menjadi segmen tunggal (kunci-ci) 

Menghilangkan silabe yang tidak diberi tekanan (semut-mut) 

Duplikasi silabe yang sederhana (nakal-kakal) 

Perkembangan semantik, dalam proses perolehan bahasa, anak-anak 
harus belajar mengerti arti dari kata-kata yang baru, dengan kata lain 
mengembangkan suatu kamus arti kata.  

c. Model bahasa Usia remaja 
Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang ia telah 

banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja 
terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup 
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lingkungan keluarga, masyarakat dan khususnya pergaulan teman 
sebaya, dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah 
bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau yang disebut bahasa 
ibu. 
Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh 
lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal.  

Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari 
pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku 
bahasa. Bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas, 
anak (remaja) mengutip proses belajar di sekolah. Sebagaimana 
diketahui, di lembaga pendidikan diberikan rangsangan yang terarah 
sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Proses pendidikan bukan 
memperluas dan memperdalam cakrawala ilmu pengetahuan semata, 
tetapi juga secara berencana merekayasa perkembangan sistem budaya, 
termasuk perilaku berbahasa.  

Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat (teman sebaya) 
terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak (remaja) menjadi 
lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam 
kelompok sebaya.  

Dari kelompok itu berkembang bahasa sandi, bahasa kelompok 
yang bentuknya amat khusus, seperti istilah baceman dikalangan pelajar 
yang dimaksudkan adalah bocoran soal ulangan atau tes.  Bahasa 
prokem terutama secara khusus untuk kepentingan khusus pula. 
Dalam berkomunikasi sehari-hari, terutama dengan sesama sebayanya, 
remaja seringkali menggunakan bahasa spesifik yang kita kenal dengan 
bahasa ‘gaul’.  

Di samping bukan merupakan bahasa yang baku, kata-kata dan 
istilah dari bahasa gaul ini terkadang hanya dimengerti oleh para remaja 
atau mereka yang kerap menggunakannya. Menurut Piaget (dalam 
Papalia, 2004), remaja memasuki tahap perkembangan kognitif yang 
disebut tahap formal operasional. Piaget menyatakan bahwa tahapan 
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ini merupakan tahap tertinggi perkembangan kognitif manusia. Pada 
tahap ini individu mulai mengembangkan kapasitas abstraksinya. 
Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasa 
remaja mengalami peningkatan pesat. 

Kosakata remaja terus mengalami perkembangan seiring 
dengan bertambahnya referensi bacaan dengan topik-topik yang lebih 
kompleks. Menurut Owen (dalam Papalia, 2004) remaja mulai peka 
dengan kata-kata yang memiliki makna ganda. Mereka menyukai 
penggunaan metaphora, ironi, dan bermain dengan kata-kata untuk 
mengekspresikan pendapat mereka. Terkadang mereka menciptakan 
ungkapan-ungkapan baru yang sifatnya tidak baku. Bahasa seperti 
inilah yang kemudian banyak dikenal dengan istilah bahasa gaul. 
Disamping merupakan bagian dari proses perkembangan kognitif, 
munculnya penggunaan bahasa gaul juga merupakan ciri dari 
perkembangan psikososial remaja. Menurut Erikson (1968), remaja 
memasuki tahapan psikososial yang disebut sebagai identity versus role 
confusion. Hal yang dominan terjadi pada tahapan ini adalah pencarian 
dan pembentukan identitas.  

Remaja ingin diakui sebagai individu unik yang memiliki 
identitas sendiri yang terlepas dari dunia anak-anak maupun dewasa. 
Penggunaan bahasa gaul ini merupakan bagian dari proses 
perkembangan mereka sebagai identitas independensi mereka dari 
dunia orang dewasa dan anak-anak. Pengaruh lingkungan yang berbeda 
antara keluarga masyarakat, dan sekolah dalam perkembangan bahasa, 
akan menyebabkan perbedaan antara anak yang satu dengan yang lain. 
Hal ini ditunjukkan oleh pilihan dan penggunaan kosakata sesuai 
dengan tingkat sosial keluarganya. Keluarga dari masyarakat lapisan 
pendidikan rendah atau buta huruf, akan banyak menggunakan bahasa 
pasar, bahasa sembarangan, dengan istilah-istilah yang kasar.  

Masyarakat terdidik yang pada umumnya memiliki status sosial 
lebih baik, menggunakan istilah-istilah lebih selektif dan umumnya 
anak-anak remajanya juga berbahasa lebih baik. Telah disebutkan 
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bahwa bahasa remaja diperkaya dan dilengkapi oleh lingkungan sekitar 
tempat mereka tinggal. Remaja cenderung bergaul dengan sesamanya, 
yaitu remaja usia sekolah. Dari pergaulan dengan teman sebaya ini, 
kemudian timbul gaya atau pola bahasa yang mereka gunakan sebagai 
sarana dalam proses penyampaian atau sosialisasi. Bahasa yang 
cenderung digunakan oleh remaja ini, yaitu bahasa praktis, sehingga 
lebih mempermudah dalam proses sosialisasi tersebut. Bahasa seperti 
ini sering disebut sebagai “Bahasa Gaul”. 

Bahasa pergaulan ini bertujuan untuk memberikan ciri khas 
atau identitas tertentu dalam pergaulan sesama remaja. Terkadang, 
bahasa ini mereka bawa ke dalam lingkungan sekolah, sehingga 
menyebabkan Guru/Pendidik kadang-kadang kebingungan dengan 
kondisi siswa-siswanya yang berbahasa tidak sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang benar. Selain pergaulan teman sebaya, status 
sosial ekonomi keluarga juga memiliki andil dalam mempengaruhi pola 
atau gaya bahasa remaja. Keluarga terdidik yang pada dasarnya telah 
membawa kebiasaan-kebiasaan terdidik, baik dari latar belakang 
pendidikan maupun latar belakang keluarganya, secara langsung telah 
mempengaruhi cara berpikir dan berbahasa anak remajanya.  

Mereka biasanya menggunakan bahasa yang lebih sopan dan 
fleksibel. Fleksibel disini, dimaksudkan bahwa saat remaja berinteraksi 
dengan teman sebayanya, mereka memiliki gaya dan kosakata yang 
sesuai. Begitu pula sebaliknya, saat mereka berhadapan dengan orang 
dewasa, mereka juga punya cara tersendiri yang tentunya lebih sopan. 
Sedangkan remaja yang berasal dari keluarga kurang terdidik, 
umumnya menggunakan bahasa yang kasar, tidak terstruktur dan tidak 
fleksibel.  

Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan orang tua akan 
pola perkembangan anak-anaknya, khususnya perkembangan 
bahasanya. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bahasa remaja 
sangat dipengaruhi oleh pergaulan dengan sesamanya. Oleh karena itu, 
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peran lingkungan keluarga dan sekolah sangat dibutuhkan agar 
terdapat keseimbangan diantaranya. 

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan 
Bahasa 
Berbahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena 

itu perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a) Umur anak 

Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan 
fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatnya kebutuhan. 
Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan 
pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik ikut mempengaruhi 
sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja 
otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Pada masa 
remaja perkembangan biologis yang menunjang kemampuan 
berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaan, dengan dibarengi 
oleh perkembangan tingkat intelektual, anak akan mampu 
menunjukkan cara berkomunikasi dengan baik. 

b) Kondisi lingkungan 

Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi 
andil cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa 
dilingkungan perkotaan akan berbeda dengan dilingkungan pedesaan. 
Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan dan 
daerah-daerah terpencil menunjukkan perbedaan. Pada dasarnya 
bahasa dipelajari dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud termasuk 
lingkungan pergaulan dalam kelompok, seperti kelompok bermain, 
kelompok kerja, dan kelompok sosial lainnya. 

c) Kecerdasan anak 

Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan dan mengenal tanda-
tanda, memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan 
intelektual atau tingkat berpikir. Ketepatan meniru, memproduksi 
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perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat 
dengan baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan 
fisik lain, amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seseorang 
anak. 

d) Status sosial ekonomi keluarga 

Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik, akan mampu 
menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak 
dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-
anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan 
keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan tampak perbedaan 
perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik 
dan tidak terdidik. Dengan kata lain pendidikan keluarga berpengaruh 
terhadap perkembangan bahasa. 

e) Kondisi fisik 

Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang 
terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi, seperti bisu, tuli, 
gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu 
perkembangan dalam berbahasa.  

Ada dua konsepsi tradisional tentang belajar bahasa kedua yang 
relevan dengan pembahasan ciri-ciri siswa. Bahasa anak-anak adalah 
bahasa kedua yang lebih baik daripada orang dewasa. Ada hal yang 
disebut ‘kepandaian khusus’ atau ‘bakat’ untuk belajar bahasa kedua, 
dimana tidak semua orang mempunyai tingkat yang sama, istilah 
umumnya “aptitude”. Hamied (1987:81). Dengan adanya dua konsepsi 
ini, maka diasumsikan berdasarkan pengalaman perorangan bahwa 
perbedaan dalam keberhasilan belajar bahasa kedua sebagian besarnya 
dapat dijelaskan dengan dasar perbedaan dalam usia dan bakat. 

Pada tahun 1950-an tatkala penelitian ilmiah mengenai ciri-ciri 
siswa dalam belajar bahasa kedua dimulai, segera menjadi jelas bahwa 
seperangkat ciri-ciri siswa merupakan penyebab keberhasilan atau 
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kegagalan relatif dari belajar bahasa kedua. (Hamied, 1987:81). Kita 
akan membatasi pembicaraan pada pertimbangan lain yang telah 
diselidiki dengan lebih baik dan yang paling relevan. Pembahasan kita 
hanya membicarakan pertimbangan neurologikal, kognitif, dan afektif. 
(Brown, 2000:71). 

Pertimbangan Neurologi Penfield dan Roberts (1959) ahli 
neurologi yang berargumentasi bahwa kemampuan anak lebih besar 
untuk belajar bahasa dapat dijelaskan dengan plastisitas yang lebih 
besar dari otak anak tersebut. Plastisitas otak ditemukan berkurang 
manakala usia bertambah. (Hamied:82). Menurut Panfield dan Roberts 
(1959) menampilkan bukti bahwa anak-anak mempunyai kapasitas 
menonjol untuk mempelajari kembali keterampilan bahasa setelah 
kecelakaan atau penyakit yang merusak bidang ujaran dalam hemisfer 
serebral dominan biasanya hemisfer sebelah kiri. 

Orang dewasa biasanya tidak mampu memperoleh kembali 
ujaran normal. Terdapat banyak kasus anak-anak yang karena 
memperoleh luka dalam bidang ujaran, mengalihkan fungsi bahasanya 
ke hemisfer sebelahnya lagi. Kasus orang dewasa yang melakukan hal 
itu jarang terjadi. Diargumentasikan bahwa alasan untuk hal tersebut 
adalah hilangnya plastisitas otak. 

Dalam kesimpulannya, Penfield dan Roberts menarik 
rekomendasi untuk pengajaran bahasa asing dari observasi ini, yaitu 
bahwa waktu untuk memulai apa yang mungkin disebut persekolahan 
umur dalam bahasa kedua, sesuai dengan tuntutan psikologi otak, 
adalah antara umur 4 sampai 10 tahun. Akan tetapi Hipotesis Periode 
Kritis (HPK) biasanya dikaitkan dengan Lennberg (1967). Lennberg 
berargumentasi bahwa belajar alamiah dapat terjadi hanya selama 
periode kritis, secara kasarnya antara usia 2 tahun sampai masa 
pubertas. Sebelum usia 2 tahun, belajar bahasa tidak mungkin terjadi 
karena kekurang dewasaan otak. Sedangkan setelah masa pubertas 
lateralisasi fungsi hemisfer dominan telah selesai, yang mengakibatkan 
hilangnya plastisitas serebral yang diperlukan untuk belajar bahasa 
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alamiah. Adalah periode yang secara biologis tertentu inilah yang 
bertanggungjawab atas kenyataan bahwa setelah masa pubertas, bahasa 
harus diajarkan dan dipelajari melalui usaha sadar dan keras, dan bahwa 
aksen asing tidak dapat diatasi dengan mudah setelah masa pubertas. 

Pertimbangan Afektif, manusia adalah ciptaan yang memiliki 
emosi. Penelitian pada area afetif pada pemerolehan bahasa kedua 
semakin meningkat terus-menerus selama beberapa dekade. Penelitian 
ini terinspirasi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor 
yang mempengaruhi umur dan pemerolehan bahasa. (Brown, 2000:64-
66) 

f) Inhibitasi (Inhibitions) 

Inhibitasi adalah suatu perasaan yang membuat seseorang 
gugup atau malu, sehingga tidak mampu bertingkah laku secara 
normal. Perasaan ini muncul ketika seseorang berada pada masa remaja 
yakni antara umur 13 sampai 17 tahun. Pada masa ini berkembang rasa 
kegelisahan yang membuat mereka merasa membutuhkan 
perlindungan, meluapnya rasa takut, mider dan keraguan terhadap diri 
mereka sendiri. Pada masa ini inhibitasi semakin meningkat karena 
trauma atas perubahan fisik, kognitif, dan emosi. Para remaja pasti 
membutuhkan pembaruan total dari segi fisik, kognitif, dan emosi. Ego 
mereka tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana mereka memahami 
diri mereka sendiri tetapi juga bagaimana mereka meraih hal-hal yang 
ada diluar diri mereka, bagaimana mereka berhubungan dengan orang 
lain, dan bagaimana mereka menggunakan proses komunikasi yang 
berakibat pada perkembangan afektif. 

g) Ego Bahasa 

Alexander Guiora (1972) mengusulkan tentang ego bahasa 
(Language Ego) untuk menjelaskan identitas seseorang yang 
mengembangkan bahasa yang digunakan. Untuk orang-orang yang 
memiliki satu bahasa, ego bahasa meliputi interaksi pada bahasa ibu 
dan perkembangan ego. Guiora menyatakan bahwa ego bahasa dapat 
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menjelaskan kesulitan pembelajaran bahasa kedua pada orang dewasa. 
Pemerolehan sebuah ego bahasa baru adalah sebuah usaha yang besar 
tidak hanya bagi remaja tapi juga orang dewasa yang telah tumbuh rasa 
aman dan nyaman pada identitas mereka dan yang memiliki inhibitasi 
yang bertindak sebagai perlindungan dan perlindungan bagi ego 
mereka. Membuat langkah pada sebuah identitas baru bukanlah hal 
yang mudah, hal ini bisa berhasil hanya ketika sebuah pengumpulan 
ego yang memperkuat untuk mengatasi inhibitasi. Hal ini 
memungkinkan bahwa seorang pembelajar bahasa yang berhasil adalah 
seseorang yang mampu menjembatani celah-celah afektif. 

h) Sikap (Attitudes) 

Sikap negatif dapat mempengaruhi keberhasilan dalam 
mempelajari bahasa. Anak-anak yang kognitifnya tidak dibangun atau 
dikembangkan dengan baik untuk memiliki sikap, mungkin tidak 
seberapa berpengaruh daripada orang dewasa. Pada anak-anak usia 
sekolah mulai memperoleh beberapa sikap terhadap jenis-jenis dan 
stereotipe orang lain. Sikap ini sebagian besar diajarkan secara sadar 
atau tidak sadar oleh orang tua, orang-orang dewasa, dan teman 
sepermainannya. Pembelajaran sikap-sikap negatif terhadap orang-
orang yang memakai bahasa kedua atau terhadap bahasa kedua itu 
sendiri telah ditunjukkan untuk mempengaruhi keberhasilan 
pembelajaran bahasa pada orang-orang di usia sekolah keatas. 

i) Tekanan dari kawan sebaya (Peer Pressure) 

Tekanan dari kawan sebaya yang dihadapi anak-anak dalam 
pembelajaran bahasa, berbeda dengan yang dihadapi oleh orang 
dewasa. Anak-anak biasanya mempunyai paksaan yang kuat untuk 
menyesuaikan. Mereka diberitahu dalam kata-kata, pemikiran-
pemikiran, dan tindakan-tindakan bahwa mereka seharusnya ”seperti 
anak-anak yang lainnya”. Seperti tekanan dari kawan sebaya terhadap 
bahasa. Orang dewasa juga mengalami tekanan dari kawan sebaya, 
namun dalam bentuk yang berbeda, orang-orang dewasa cenderung 
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lebih menoleransi perbedaan linguistik daripada anak-anak, oleh 
karena itu kesalahan-kesalahan dalam ucapan lebih mudah dimaafkan. 
Jika orang-orang dewasa mampu memahami seorang penutur bahasa 
kedua, mereka akan memberikan imbalan balik kognitif dan afektif 
dengan positif, sebuah tingkatan toleransi yang mungkin mendorong 
beberapa pembelajar dewasa untuk ”lulus.”  

Bila kita mengamati perkembangan kemampuan berbahasa 
anak, kita akan terkesan dengan pemerolehan bahasa anak yang 
berjenjang dan teratur. Pada usia satu tahun, anak mulai mengucapkan 
kata-kata pertamanya yang terdiri dari satu kata yang kadang-kadang 
tidak jelas, tetapi sesungguhnya bermakna banyak. Contoh: anak 
mengucapkan kata “makan”, maknanya mungkin ingin makan, sudah 
makan, lapar atau mungkin makanannya tidak enak, dsb. 

Pada perkemnbangan berikutnya, mungkin anak sudah 
mengucapkan dua kata. Contoh: “mama masak”, yang maknanya dapat 
berarti ibu masak, ibu telah masak, atau ibu akan masak sesuatu. 
Demikian seterusnya hingga umur enam tahun anak telah siap 
menggunakan bahasanya untuk belajar di Sekolah Dasar (SD), 
sekaligus dengan bentuk tulisan-tulisannya. 

Uraian di atas adalah contoh singkat bagaimana seorang anak 
menguasai bahasa hingga enam tahun. Proses anak mulai mengenal 
komunikasi dengan lingkungannya secara verbal itulah yang disebut 
dengan pemerolehan bahasa anak. Jadi pemerolehan bahasa pertama 
terjadi bila anak pada awal kehidupannya tanpa bahasa, kini telah 
memperoleh satu bahasa. Pada masa pemerolehan bahasa tersebut, 
bahasa anak telah mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk 
struktur bahasanya. Anak akan mengucapkan kata berikutnya untuk 
keperluan komunikasinya dengan orang tua atau kerabat dekatnya. 

Kemudian pada usia lanjutan, kemampuan dasar berbahasa yang 
ditanamkan orang tua kepada anak akan berpadu dengan adanya 
pengetahuan akademik yang didapatkan sang anak pada jenjang 
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akademik, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan selanjutnya Perguruan 
Tinggi. Tidak ada masalah dengan pengenalan etika, sistem serta 
tatanan pola pikir yang ditanamkan oleh para Guru serta Pengajar. 
Tetapi sebenarnya pengaruh-pengaruh negatif itu datangnya dari 
lingkup masyarakat yang tak kondusif, walaupun memang ada pada 
sebagian anak yang mendapatkan ajaran kuat, sehingga tak 
berpengaruh terlalu buruk pada anak. Sayangnya, banyak anak yang tak 
mempunyai proteksi yang kuat dari dalam keluarganya terhadap nilai-
nilai dasar semasa kecil. Hal itu yang membuat mereka jatuh didalam 
kelamnya pengaruh luar. Sebenarnya hal ini dapat dicegah dengan 
adanya faktor positif pendukung, yaitu: pertama, adanya kondisi 
kondusif yang tertanam dalam keluarga, dengan pembentukan nilai-
nilai yang berlaku. Kedua, adalah biasanya lingkungan yang baik akan 
mempercepat pertumbuhan yang baik pula bagi anak itu sendiri. 

e. Pengaruh Kemampuan Berbahasa Terhadap 
Kemampuan Berpikir 
Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling 

mempengaruhi satu sama lain. Bahwa kemampuan berpikir 
berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya 
kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. 
Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya, akan mengalami 
kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis dan sistematis. Hal 
ini akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi.  

Bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. 
Seseorang menyampaikan ide dan gagasannya dengan berbahasa dan 
menangkap ide dan gagasan orang lain melalui bahasa. Menyampaikan 
dan mengambil makna ide dan gagasan itu merupakan proses berpikir 
yang abstrak. Ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat 
ketidaktepatan dan kekaburan persepsi yang diperolehnya. Akibat lebih 
lanjut adalah bahwa hasil proses berpikir menjadi tidak tepat benar.  
Ketidaktepatan hasil pemprosesan pikir ini diakibatkan 
kekurangmampuan dalam bahasa. Antara kemampuan dalam 
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berbahasa dan kemampuan berpikir memiliki kaitan yang sangat erat 
satu sama lain. Kedua kemampuan ini memiliki hubungan timbal balik 
dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seseorang dapat dinilai 
kemampuan berpikirnya melalui tutur bahasa, dan begitu juga 
sebaliknya. Jadi, tutur bahasa seseorang itu bisa menggambarkan 
seberapa intelek orang tersebut. Pepatah lama mengatakan: “Bahasa 
menunjukkan kualitas pembicara”. Atau diperluas lagi: “Bahasa 
menunjukkan bangsa”. Artinya, kepribadian seseorang atau suatu 
bangsa bisa diamati dan dianalisis dari tutur katanya, bacaan yang 
digemarinya, juga dari karakter bahasa yang ada, karena setiap bahasa 
memiliki muatan filsafat yang akan membentuk sifat masyarakatnya 
dan pada urutannya, secara dialektis karakter masyarakat akan 
membentuk karakter bahasa yang ada. Ibarat sebuah komputer, 
perasaan, pikiran dan perilaku kita, disadari atau tidak banyak 
dipengaruhi oleh nilai-nilai yang termuat dalam bahasa. Bahasa 
termasuk dalam sistem memori, kemudian bekerja mempengaruhi 
progran perasaan dan pikiran yang diteruskan outputnya dalam bentuk 
ucapan dan perilaku. Itulah sebabnya, agama maupun para psikolog 
sangat menekankan agar para orang tua membiasakan untuk 
mengenalkan kata-kata yang sehat pada anak, yang bersifat positif dan 
optimis. Sebab, hal itu akan mempengaruhi cara berpikir sampai 
dewasa. 

Dari hasil pengamatan para psikolog, bisa disimpulkan bahwa 
anak yang terbiasa hidup dicaci maki dan diumpat, kelak kalau sudah 
besar sulit bekerja sama dengan orang lain dan sulit baginya untuk 
menghargai prestasi orang lain. 

Di atas, sudah dijelaskan bahwa antara kemampuan berbahasa 
dan kemampuan berpikir memiliki hubungan yang sangat erat. Orang 
yang kemampuan berpikirnya rendah akan kesulitan dalam menyusun 
kata-kata logis dan sistematis. Hal itu disebabkan karena tidak ada 
korelasi kerja yang seimbang antara kemampuan berpikir dan 
kemampuan berbahasa. 
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Bahasa, seperti yang kita ketahui merupakan alat (media) untuk 
berkomunikasi dengan orang lain. Kita dapat menyampaikan keinginan 
kita, ide, gagasan-gagasan kita kepada orang lain dengan menggunakan 
bahasa. Oleh karena itu, jika kemampuan dalam berbahasa rendah, 
maka tentu saja orang tersebut akan kesulitan menyampaikan ide dan 
gagasannya pada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mudah 
sekali diamati bahwa bermula dari pikiran, lalu tertuang dalam 
omongan, kemudian muncullah sekian banyak efek, baik yang positif 
maupun negatif. Jadi, kebenaran sebuah bahasa bukan semata-mata 
terletak pada susunan gramatikalnya saja, tetapi juga pada tata pikir, 
intonasi, dan implikasi yang muncul dari sebuah ucapan. Mengingat 
selalu terdapat jarak antara kehendak batin dan ucapan lahir, 
eksternalisasi tidak pernah cukup terwadahi hanya dalam satu kata, 
melainkan memerlukan bentuk kalimat. Sedemikian eratnya hubungan 
emosi, pikiran dan ucapan, kalau saja kita rekam apa saja yang kita 
rekam mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur, lalu kita 
transkrip ke dalam tulisan, barangkali setiap hari kita menghasilkan 
monograf berlembar-lembar. Meskipun secara gramatikal tentu banyak 
ungkapan yang tidak benar, dan banyak pula kata yang diulang-ulang. 
Jadi, kesinambungan antara kemampuan berbahasa dan kemampuan 
berpikir adalah sesuatu yang vital. Karena semua keinginan dan 
perasaan bisa diutarakan dengan kata-kata. Oleh karena itu, ada 
baiknya bagi semua orang untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasanya.  

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 
memperbanyak perbendaharaan kata, memperluas kosakata, dll. Tentu 
saja peningkatan kualitas dalam berbicara sangat dibutuhkan dalam 
berbagai aspek kehidupan. Terlebih lagi bagi profesi-profesi yang 
mengharuskan untuk berhubungan dengan banyak orang. Dalam kasus 
ini, kita ambil contoh profesi sebagai Guru/Pendidik. Dalam 
pergaulan dan interaksi sehari-hari dengan siswanya, tentunya seorang 
Guru harus banyak berbicara, Guru menjelaskan semua materi kepada 
siswanya melalui bahasa. Apabila Guru tersebut kemampuan 
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berbahasanya kurang, maka tentunya dalam proses penyampaian 
materi kepada siswanya akan banyak menemui masalah. Jadi, jika 
seorang Guru kurang kemampuan berbahasanya dalam menyampaikan 
materi kepada siswa-siswanya hal ini tentu akan menyulitkan. 

Dalam memahami betapa pentingnya kemampuan berbahasa 
dalam mempengaruhi pikiran, ada baiknya kita melihat pendapat dari 
Dr. Howard Gardner, yang menyatakan manusia memiliki 8 jenis 
kecerdasan, yaitu sebagai berikut: 

1) Kecerdasan Intepersonal, 

2) Kecerdasn Intrapersonal 

3) Kecerdasan Logical Mathematic, 

4) Kecerdasan Linguistic, 

5) Kecerdasan Naturalis, 

6) Kecerdasan Visual Spasial, 

7) Kecerdasan Kinestetic, dan 

8) Kecerdasan Musical. 

f. Perbedaan Individual dalam Kemampuan dan Perkembangan 
Bahasa 

Menurut Chomsky (Woolfolk, dkk. 1984) anak dilahirkan ke 
dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi seperti dalam 
bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang 
cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. 
Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka 
dengar, lihat dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. 
Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-
beda. 

Berpikir dan berbahasa mempunyai korelasi tinggi; anak 
dengan IQ tinggi akan berkemampuan bahasa yang tinggi. Sebaran nilai 
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IQ menggambarkan adanya perbedaan individual anak, dan dengan 
demikian kemampuan mereka dalam bahasa juga bervariasi sesuai 
dengan varasi kemampuan mereka berpikir. Bahasa berkembang 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena kekayaan lingkungan akan 
merupakan pendukung bagi perkembangan peristilahan yang sebagian 
besar dicapai dengan proses meniru. Dengan demikian remaja yang 
berasal dari lingkungan yang berbeda juga akan berbeda-beda pula 
kemampuan dan perkembangan bahasanya. 

g. Upaya Pengembangan Kemampuan Bahasa Remaja dan 
Implikasinya 

Dalam penyelenggaraan pendidikan Kelas atau kelompok 
belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik 
kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini guru harus 
mengembangkan strategi belajar-mengajar bidang bahasa dengan 
memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak.  

Pertama, anak perlu melakukan pengulangan (menceritakan kembali) 
pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun 
oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini senantiasa guru dapat 
melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa 
murid-muridnya.  

Kedua, berdasar hasil identifikasi itu guru melakukan pengembangan 
bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa 
lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita 
murid tentang isi pelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk 
langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun 
cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari 
dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. 

Perkembangan bahasa yang menggunakan model 
pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan 
mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan 
kemampuan bahasa anak membentuk pola bahasa masing-masing. 
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Dalam penggunaan model ini guru harus banyak memberikan 
rangsangan dan koreksi dalam bentuk diskusi atau komunikasi bebas. 
Dalam pada itu sarana perkembangan bahasa seperti buku-buku, surat 
kabar, majalah, dan lain-lainnya hendaknya disediakan di sekolah 
maupun di rumah. Perkembangan bahasa terkait dengan 
perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek/kognisi sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Oleh 
karena itu, kita harus menggunakan dan mengembangkan bahasa. 
Dengan berkembangnya bahasa secara tidak sadar kita telah melangkah 
menuju tahap kedewasaan yang sudah merupakan kodrat kita sebagai 
manusia. Hanya saja, agar pertumbuhan itu mencapai hasil yang 
maksimal harus mempertahankan faktor-faktor pendukungnya. 

Perkembangan bahasa adalah meningkatkatnya kemampuan 
penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa yang digunakan 
oleh remaja sangat dipengauhi oleh bahasa yang didapatkan dalam 
proses sosialisasi dengan teman sebayanya. Dengan kata lain, 
lingkungan keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting 
dalam menghadapi perkembangan bahasa. Bahasa memegang peran 
penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan bahasa 
dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah usia anak, kondisi 
keluarga dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. 
Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling berpengaruh 
satu sama lain. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap 
kemampuan berbahasa dan sebaliknya kemampuan berbahasa 
berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Keduanya saling 
menunjang satu sama lainnya. 
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BAB IV  

BILINGUALISME DAN DIGLOSIA 
 

a. Konsep Bilingualisme 
Bilingualitas, bilingualisme, dan diglosia merupakan tiga istilah 

yang dibahas dalam kajian kebahasaan. Dibandingkan diglosia, 
bilingualitas dan bilingualisme nampaknya lebih populer. Karena di 
sejumlah literatur, frekuensi pembahasan diglosia tidak sebanyak 
pembahasan bilingualitas atau bilingualisme. Meskipun terdapat buku 
yang khusus membahas diglosia, tetapi kedua atau ketiga bahasan ini 
kadang tidak didikotomikan satu sama lain (Al Falay, 1996). Di antara 
literatur tersebut, ada yang mengkategorikan bilingualitas dan 
bilingualisme sebagai kajian kognitif bahasa, sementara kedwibahasaan 
turut dibahas dalam bahasan sosial bahasa (Kushartanti, dkk, 2007). 
Ada yang mengklasifikasikan bilingualitas, bilingualisme, dan diglosia 
sebagai bahasan sosiolinguistik atau sosial bahasa atau bahasan 
psikolinguistik (Chaer dan Leonie Agustina, 2003). Ada pula yang 
menggolongkan bilingualisme sebagai bahasan pembelajaran bahasa 
kedua, bahasan linguistik, dan lain sebagainya (Valdman, 1996). 

Terlepas dari keberagaman pengklasifikasian, ketiga tema 
tersebut dibahas dalam tulisan ini berdasarkan sudut pandang 
psikososiolinguistik. Yaitu dari satu sisi dianggap sebagai keadaan 
psikologis, di sisi lain merupakan gejala sosial, yang dalam hal ini 
berkaitan dengan fenomena kebahasaan. Secara bahasa, bilingualitas, 
bilingualisme, dan diglosia, sama-sama menunjuk kepada makna dua 
bahasa (Lieberson, 1981). 
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Bilingual (-itas atau –isme) terdiri dari dua kata bahasa Latin, 
yaitu bi- yang artinya dua, dan lingual (bahasa Perancis: lingua) yang 
artinya bahasa. Sama halnya dengan diglosia (bahasa 
Perancis: diglossie) terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu di- yang 
artinya dua dan glossia yang artinya bahasa (Al Falay, 1996:81). 
Sedangkan secara istilah, bilingualitas dianggap merupakan bagian dari 
bilingualisme, dalam bahasa Indonesia, bilingulitas disebut 
kedwibahasawanan dan bilingualisme disebut kedwibahasaan, yang 
keduanya dibedakan dari diglosia. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selain kata bilingualitas, 
dapat ditemukan kosa kata bilingualisme dan kedwibahasaan. 
Bilingualisme menurut kamus tersebut adalah pemakaian dua bahasa 
atau lebih oleh penutur bahasa atau oleh suatu masyarakat bahasa. 
Sedangkan kedwibahasaan adalah perihal pemakaian atau penguasaan 
dua bahasa (seperti bahasa daerah di samping bahasa nasional), yang 
juga disebut dengan bilingualisme. Menurut Hamers, bilingualitas dan 
bilingualisme adalah dua konsep yang berbeda. Bilingualitas adalah 
keadaan psikologis seseorang yang mampu menggunakan dua bahasa 
dalam komunikasi sosial. Bilingualisme adalah suatu konsep yang 
mencakup konsep bilingualitas dan juga keadaan yang menggambarkan 
terjadinya kontak bahasa di antara sebuah masyarakat bahasa tertentu 
dengan masyarakat bahasa lainnya (Hamers dan Michel H. A. Blanc. 
2000:6). Maka dapat dikatakan bilingualitas adalah fenomena 
psikolinguistik, sedangkan bilingualisme adalah fenomena 
sosiolinguistik. 

Sebagai bandingan dari kata bilingualisme adalah 
monolingualisme, trilingualisme, quadrilingualisme, dan 
multilingualisme, yang masing-masing secara berurutan merujuk 
kepada penggunaan satu bahasa, tiga bahasa, empat bahasa, dan banyak 
bahasa. Orang yang memiliki bilingualitas disebut bilingual. Akan 
tetapi perlu diketahui bahwa bilingualisme berbeda dengan 
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bidialektisme, karena istilah pertama mengacu kepada kedwibahasaan 
sedangkan istilah kedua mengacu kepada kedwidialekan. 

Bilingualisme individual tersebut dapat dilihat dari berbagai 
dimensi, seperti kemampuan berbicara dengan dua bahasa, organisasi 
kognitifnya (penempatan memori kedua bahasa di dalam otak), atau 
status keduabahasa baginya. Maka baik kemampuan berbahasa 
pertama dan berbahasa kedua sama (bilingualitas seimbang), maupun 
kemampuan berbahasa pertama lebih dominan dari berbahasa kedua 
(bilingualitas dominan), tetap disebut bilingualitas. Namun dalam hal 
ini terdapat perbedaan pendapat, sebagaimana terdapat perbedaan 
pengertian tentang bilingualisme. 

Bilingualitas sebagai kondisi psikologis berkaitan erat dengan 
aspek kognitif. Penelitian yang dilakukan Lambert untuk mengukur 
sejauh mana kemampuan dalam dua bahasa mempengaruhi intelegensi 
menunjukkan terdapat kesalahan persepsi yang menyatakan bahwa 
anak-anak yang dibesarkan dalam bilingualisme mengalami hambatan 
dalam perkembagan intelektual atau intelegensinya. Peresepsi tersebut 
didasarkan pada suatu alasan bahwa anak-anak bilingual harus berpikir 
dalam bahasa yang satu dan berbicara dalam bahasa yang lain, sehingga 
menderita kesalahan mental. Padahal sebaliknya, anak-anak bilingual 
dalam hal IQ lebih tinggi daripada anak-anak monolingual (Mar’at, 
2005:93). 

Lambert dan Paul juga melakukan riset terhadap fungsi kognitif 
pada anak-anak usia 10 tahun di Kanada yang notabene masyarakatnya 
bilingual. Diketahui bahwa anak-anak bilingual memperlihatkan 
performa yang lebih baik secara signifikan, antara lain dalam tes 
fleksibilitas mental, pembentukan konsep, melengkapi gambar, dan 
memanipulasi bentuk. Kelebihan tersebut disebabkan karena mereka 
mempunyai kemampuan mengenali simbol (symbolic recognation) 
yang baik, sebab mereka mempunyai dua simbol untuk setiap obyek 
(berdasarkan dua bahasa yang dikuasainya), dan mereka dapat 
membuat konseptualisasi kejadian-kejadian dalam lingkungannya 
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hanya dengan bersandar pada sifat-sifat umum saja, tanpa 
menggantungkan diri pada simbol-simbol linguistik (Mar’at, 2005:93). 

Jika demikian, bahwa pembelajaran bahasa asing dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif seseorang, terutama pada masa 
kanak-kanaknya, maka seorang bilingual sangat beruntung. Sebab ia 
dapat menggunakan kedua bahasa tersebut dengan kemampuan yang 
sama atau persis sama dan dapat memperluas wawasannya karena 
kedua bahasa tersebut. Bilingualitas semacam ini disebut bilingualitas 
tambahan/plus (additive bilinguality). Sebaliknya, jika bilingualitas 
malah memperlambat kemampuan kognitifnya, seperti berpikir, 
berbicara, atau memahami sesuatu, disebut bilingualitas minus 
(substractive bilinguality). 

Perlu diketahui pula bahwa seseorang yang belajar bahasa 
pertama dan kedua dalam waktu yang hampir sama dan dalam konteks 
yang sama biasanya mempunyai representasi kognitif yang sama untuk 
kata tertentu dalam bahasa yang berbeda. Bilingualitas semacam ini 
disebut bilingualitas majemuk (compound bilinguality). Sebaliknya, bila 
kata tertentu dalam bahasa yang berbeda mempunyai representasi 
kognitif yang berbeda disebut bilingualitas sederajat (coordinate 
bilinguality). Namun, terkait bilingualitas dan aspek kognitif, tidak 
dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini, melainkan dilanjutkan pada 
bahasan mengenai bilingualisme. 

Bilingualisme sebagaimana diungkapkan oleh Leonard 
Bloomfield adalah penguasaan (seseorang) yang sama baiknya atas dua 
bahasa. Sedangkan Uriel Weinreich mengartikannya sebagai pemakaian 
dua bahasa (oleh seseorang) secara bergantian. Sementara Einar 
Haugen mengartikannya sebagai kemampuan seseorang menghasilkan 
tuturan yang lengkap dan bermakna dalam bahasa lain. Perbedaan 
pengertian ini disebabkan oleh sukarnya menentukan batasan 
seseorang sebagai bilingual. 
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Dewasa ini bilingualisme mencakup pengertian luas yaitu dari 
penguasaan sepenuhnya atas dua bahasa hingga pengetahuan minimal 
akan dua bahasa. Maka seberapa besar penguasaan seseorang atas 
bahasa keduanya, bergantung pada sering tidaknya dia menggunakan 
bahasa kedua itu. Penguasaannya atas bahasa kedua sedikit banyak 
berpengaruh kepada dirinya sewaktu berbicara. Kelancaran 
bertuturnya dalam beberapa bahasa menentukan kesiapannya dalam 
memakai bahasa-bahasa tersebut (Kushartanti, dkk. 2007:58). 

Mengenai batasan bilingualisme, Mackey dalam A. Chaedar 
Alwasilah menentukan empat aspek yang dapat membatasi cakupan 
bilingualisme, yaitu degree (tingkat kemampuan), function (fungsi 
pemakaian bahasa), alternation (pergantian antar bahasa), 
dan interferency (interferensi) (Alwasilah, 1993:108). Seorang bilingual 
akan tercermin tingkat kemampuannya dalam empat keterampilan 
berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tingkat 
kemampuan itu pun mencakup level-level fonologi/grafik, gramatik, 
leksikon, semantik, dan stilistik. Begitu pula tingkat kefasihan, akan 
bergantung pada fungsi atau pemakaian bahasa tersebut. Semakin 
sering suatu bahasa dipakai, maka semakin fasihlah penuturnya. 
Pemakaian bahasa dipengaruhi oleh dua faktor besar yang akan 
dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

a) Faktor Internal 

Faktor internal mencakup pemakaian internal, seperti menghitung 
(counting), memperkirakan (reckoning), berdoa (praying), menyumpah 
(cursing), mimpi (dreaming), menulis catatan harian (diary writing), dan 
mencatat (note taking). Selain itu juga mencakup bakat atau 
kecerdasan, yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, intelegensi, 
ingatan, sikap bahasa, dan motivasi. 

b) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal mencakup kontak dan variabel. Kontak yaitu kontak 
penutur dengan bahasa di rumah, bahasa dalam masyarakat, bahasa di 
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sekolah, bahasa media massa, dan korespondensi. Kontak bahasa 
tersebut akan mempengaruhi bilingualitas seseorang. Sedangkan 
variabel adalah variabel dari kontak sang penutur yang ditentukan oleh 
lamanya kontak, frekuensi kontak, dan bidang yang mempengaruhi 
kontak, seperti ekonomi, politik, budaya, militer, historis, agama, dan 
sebagainya. 

Di samping tersebut tadi, pergantian antar bahasa akan 
menunjukkan bilingualitas seseorang. Pergantian bahasa tersebut 
bergantung pada kefasihan dan juga fungsi eksternal dan internal 
penutur. Kondisi akan sangat mempengaruhi penutur. Kondisi 
tersebut paling tidak, didasari oleh tiga hal, yaitu topik pembicaraan, 
orang yang terlibat, dan situasi kontak berbahasa. Peralihan tersebut 
baik terjadi dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Ciri penting 
lainnya yang terdapat dalam diri seorang bilingual adalah interferensi. 

Ada beragam definisi interferensi, namun secara sederhana, 
interferensi adalah pengaruh satu bahasa terhadap bahasa lainnya, baik 
dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, leksikal, hingga paralinguistik 
yang menyebabkan terjadinya pertukaran antara unsur-unsur satu 
bahasa dengan unsur-unsur bahasa lainnya. Aspek lain yang juga 
disinggung oleh Alwasilah adalah Language shift atau pergeseran 
bahasa. Pergeseran bahasa terjadi akibat beberapa situasi, seperti 
karena melanjutkan studi ke daerah/negara lain, urbanisasi, 
transmigrasi, dan sebagainya. 

Lambert dalam Mar’at membatasi definisi bilingualisme dengan 
mengembangkan suatu alat ukur kedwibahasaan dengan 
mengetengahkan beberapa hal, yaitu waktu reaksi terhadap dua bahasa, 
kecepatan reaksi, kemampuan melengkapi suatu perkataan, sama, maka 
dianggap sebagai bilingual. Misalnya dalam menjawab pertanyaan yang 
sama, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Maka yang diukur adalah 
kemampuan dari segi ekspresinya. Sedangkan kecepatan reaksi dapat 
diukur dari respon terhadap perintah-perintah yang diberikan dalam 
bahasa yang berbeda. Maka yang diukur adalah kemampuan dari segi 
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reseptifnya. Adapun kemampuan melengkapi suatu perkataan, adalah 
seperti menyempurnakan kata-kata atau kalimat yang disampaikan 
kepadanya. Sementara kecenderungan pengucapan secara spontan, 
adalah seperti kemampuan bilingual dalam mengucapkan suatu 
perkataan dalam dua bahasa yang dikuasainya. 

Dalam tulisan ini tidak akan dibahas seluruh macam 
bilingualisme tersebut, akan tetapi hanya dibahas salah satu macam, 
yaitu bilingualisme dari aspek keterampilan berbahasa, yang terbagi ke 
dalam bilingualisme produktif dan bilingualisme reseptif. Bilingualisme 
produktif mencakup keterampilan berbicara dan menulis. Sedangkan 
bilingualisme reseptif meliputi keterampilan menyimak dan membaca. 
Secara lebih rinci, bilingualisme produktif terdiri dari beberapa 
spesifikasi seperti: 

1) Tahu B1 dan B2 dari segi empat keterampilan berbahasa (selanjutnya 
disebut maharah saja). 

2) Tahu B1 dari segi empat maharah, dan tahu B2 hanya dari segi 
menyimak, berbicara, membaca, tanpa menulis. 

3) Hanya tahu B1 dan B2 dari segi menyimak, berbicara, dan membaca, 
tanpa menulis. 

4) Tahu B1 dan B2 dari segi menyimak dan berbicara saja tanpa tahu 
membaca dan menulis (keadaan ini juga disebut biilliteracy atau oral 
bilingualism). 

5) Tahu B1 dari segi menyimak dan membaca saja, dan tahu B2 dari 
segi membaca dan menulis saja (Al Khuly, 1998:35). 

Sedangkan secara lebih rinci, bilingualisme reseptif terdiri dari 
beberapa spesifikasi, yaitu sebagai berikut. 

1) Tahu B1 dari segi empat maharah, dan hanya tahu B2 dari segi 
menyimak dan membaca saja. 
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2) Tahu B1 dari segi empat maharah (baik aktif maupun pasif), dan 
tahu B2 dari segi menyimak saja. 

3) Tahu B1 dari segi empat maharah, dan hanya tahu B2 dari segi 
membaca. 

4) Tahu B1 dari segi menyimak dan berbicara, dan tahu B2 dari segi 
menyimak saja. 

5) Tahu B1 dari segi menyimak dan berbicara, dan hanya tahu B2 dari 
segi membaca. Atau disebut buta huruf dalam bahasa pertama dan 
semi buta huruf dalam bahasa kedua (Al Khuly, 1998:35). 

Terkait bilingualisme, Al-Khuly pun berpendapat bahwa 
bilingualisme mencakup makna masyarakat dua bahasa, mengetahui 
bahasa, menguasai bahasa, dan menggunakan bahasa. Ia juga 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bilingualisme adalah 
penggunaan dua bahasa oleh seseorang atau sekelompok orang, 
dengan tingkat penguasaan tertentu, keterampilan (berbahasa) tertentu, 
dan untuk tujuan tertentu. 

b. Konsep Diglosia 
Fenomena diglosia dapat ditemukan pada masyarakat yang 

bilingual. Di negara lain, Ferguson menemukan koeksintesi antara 
varian bahasa tinggi dan varian bahasa rendah pada bahasa Arab. 
Varian bahasa Arab tinggi adalah bahasa Arab klasik dan varian bahasa 
rendah adalah varian dialekta. Menurut Ferguson varian bahasa tinggi 
antara lain digunakan dalam khotbah di masjid dan gereja, pidato di 
parlemen, pidato politik, kuliah di universitas, siaran berita, editorial 
surat kabar dan puisi. Varian bahasa rendah digunakan dalam sastra 
rakyat, sandiwara radio, suarat pribadi, pembicara antara teman 
ataupun keluarga. 

Di Indonesia situasi diglosia dapat dilihat dari dua situasi yaitu 
(1) situasi pilihan bahasa yaitu antara pilihan bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah, dan (2) situasi penggunaan varian bahasa yaitu situasi 
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yang dikenakan pada pilihan ragam dalam bahasa Indonesia yakni 
ragam baku dan tidak baku. Tampanya di Indonesia dalam kehidupan 
sehari-hari anatara bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing 
memiliki kedudukan tinggi dan rendahnya sesuai dengan situasinya. 
Dalam situasi resmi personal bahasa tinggi jatuh kepada bahasa 
Indonesia. Kemudian dalam penggunaan ragam baku dan tidak baku 
tampak ragam baku merupakan ragam tinggi dan ragam tidak baku 
merupakan ragam rendah. 

Kata diglosia berasal dari bahasa Prancis diglossie. Dalam 
pandangan Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan 
keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa 
yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan 
tertentu. Jadi menurut Ferguson diglosia ialah suatu situasi kebahasaan 
relatif stabil, di mana selain terdapat jumlah dialek-dialek utama dari 
suatu bahasa terdapat juga ragam bahasa yang lain. 

Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat 
pembagian fungsional atas varian-varian bahasa atau bahasa-bahasa 
yang ada di masyarakat. Yang dimaksud bahwa terdapat perbedaan 
antara ragam formal atau resmi dangan tidak resmi atau non-formal. 
Contohnya di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan 
bahsa lisan. Diglosia adalah situasi kebahasaan dengan pembagian 
fungsional atas variasi bahasa atau bahasa yang ada dalam masyarakat 
(misal ragam atau bahasa A untuk suasana resmi di kantor dan ragam 
atau bahasa B untuk suasana tidak resmi di rumah). Istilah diglosia ini 
pertama kali digunakan dalam bahasa Perancis diglossie yang diserap 
dari bahasa Yunani oleh bahasawan Yunani Loanni Psycharis. Pada 
tahun 1930, istilah ini digunakan juga oleh ahli bahasa Arab yaitu 
William Marcais. 

Diglosia (diglossia) adalah situasi bahasa dengan pembagian 
fungsional atas varian-varian bahasa yang ada. Satu varian diberi status 
tinggi dan dipakai untuk penggunaan resmi atau pengggunaan publik 
dan mempunyai ciri-ciri yang lebih kompleks dan konservatif, varian 
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lain mempunyai status rendah dan dipergunakan untuk komunikasi tak 
resmi dan strukturnya disesuaikan dengan saluran komunikasi lisan 
(Kridalaksana, 2008:50) 

Menurut Henscyber, diglosia adalah penggunaan dua bahasa 
atau lebih dalam masyarakat, tetapi masing-masing bahasa mempunyai 
fungsi atau peranan yang berbeda dalam konteks sosial. Ada 
pembagian peranan bahasa dalam masyarakat dwibahasawan terlihat 
dengan adanya ragam tinggi dan rendah, digunakan dalam ragam sastra 
dan tidak, dan dipertahankan dengan tetap ada dua ragam dalam 
masyarakat dan dilestarikan lewat pemerolehan dan belajar bahasa. 
Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan 
suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat dua variasi dari satu bahasa 
yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan 
tertentu. Bila disimak, definisi Ferguson memberikan pengertian: 

1) Diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, Di mana 
selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama (lebih tepat ragam-ragam 
utama) dari suatu bahasa, terdapat juga sebuah ragam lain. 

2) Dialek-dialek utama itu diantaranya dapat berupa sebuah dialek 
standar atau sebuah standar regional. 

3) Ragam lain (yang bukan dialek-dialek utama) itu memiliki ciri : (a) 
sudah sangat terkodifikasi gramatikalnya lebih komplek, (b) 
merupakan wahana kesusatraan tertulis yang sangat luas dan dihormati, 
(c) dipelajari melalui pendidikan formal, (d) digunakan terutama dalam 
bahasa tulis dan bahasa lisan formal, dan (e) tidak digunakan (oleh 
lapisan masyarakat manapun) untuk percakapan sehari-hari (dalam 
Chaer dan Agustina, 1995: 148). 

Ibrahim (1993:125-126), berpendapat bahwa semua kelompok 
manusia mempunyai bahasa. Tidak seperti sistem isyarat yang lain, 
sistem verbal dapat digunakan untuk mengacu berbagai objek dan 
konsep. Pada saat yang sama, interaksi verbal merupakan suatu proses 
sosial di mana ujaran dipilih sesuai dengan norma-norma dan harapan-
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harapan yang disadari secara sosial. Selanjutnya, fenomena kebahasaan 
dapat dianalisis baik dalam konteks bahasa itu sendiri maupun di dalam 
konteks perilaku sosial yang lebih luas. 

Fenomena kebahasaan dapat dianalisis baik dalam konteks 
bahasa itu sendiri maupun di dalam konteks perilaku sosial yang lebih 
luas. Dalam analisis bahasa secara formal objek perhatiannya adalah 
seperangkat data kebahasaan yang diabstraksikan dari sudut pandang 
fungsi-fungsi referensialnya. Akan tetapi, dalam menganalisis 
fenomena kebahasaan di dalam semesta yang dapat ditentukan secara 
sosial, studi tentang penggunaan bahasa (language usage) dapat 
merefleksikan norma-norma perilaku yang lebih umum. 

Dari pendapat di atas, dapat diterima bahwa faktor multietnik 
menyebabkan timbulnya multilingual dan diglosia yang akan menuntut 
masyarakat penutur bahasa untuk menentukan sikap bahasa karena 
adanya pilihan bahasa. Pilihan bahasa itu dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal dari masyarakat penutur bahasa itu. Adapun 
faktor internal, yaitu adanya prestise sosial tingkah laku kebahasaan 
yang menunjukkan ciri tersendiri dan identitas diri bahasa dipakai 
sebagai ciri etnik. Sedangkan faktor eksternal, yakni sikap bahasa itu 
disebabkan adanya motivasi instrumental dan motivasi integrasi. 

Motivasi instrumental adalah suatu motivasi belajar yang timbul 
dengan sikap pandang bahwa bahasa yang dipelajari dianggap sebagai 
instrumen atau alat untuk mencapai sesuatu, sedangkan motivasi 
integrasi (integrated motivation) adalah suatu motivasi yang timbul 
dengan sikap pandang bahwa bahasa yang dipelajari akan menentukan 
hidupnya di masa yang akan datang. Dapat saja diartikan, bahasa yang 
dipelajari itu dianggap untuk mengintegrasikan diri ke dalam 
masyarakat baru yang akan dimasuki (Sumarsono dan Paina, 2002). 

Konsep diglosia dalam hal ini menganut konsep diglosia yang 
telah direvisi dan dikembangkan oleh Fishman atas konsep diglosia 
oleh Ferguson. Konsep yang dimodifikasi oleh Fishman, yakni 
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pertama, Fishman tidak menekankan pentingnya situasi hanya terbatas 
dua variasi bahasa. Dia memberikan peluang adanya beberapa kode 
yang berlainan, meskipun pemisahan dikatakan paling sering terjadi di 
sepanjang garis bahasa H (tinggi) dan kurang sering terjadi dalam 
bahasa L (rendah). Kedua, apabila Ferguson membatasi istilah diglosia 
hanya untuk kasus- kasus dalam keterkaitan linguistik yang terjadi 
dalam rentang tengah-tengah, Fishman mengendorkan batasan itu. 

Diglosia tidak hanya ada dalam masyarakat multilingual yang 
secara resmi menyadari beberapa bahasa dan tidak hanya dalam 
masyarakat yang menggunakan dialek dan variasi klasik, tetapi juga 
dalam masyarakat yang menerapkan dialek, register yang berbeda, atau 
variasi bahasa yang berbeda secara fungsional. Dengan demikian, 
penggunaan istilah diglosia dapat mengacu pada berbagai tingkatan 
perbedaan linguistik dari perbedaan stylistik yang paling lembut di 
dalam satu bahasa sampai pada penggunaan dua bahasa yang sama 
sekali berbeda (Fishman, 1968). 

Adanya dua bahasa di dalam suatu masyarakat tidak harus 
menyebabkan persaingan. Artinya, kedua-dua bahasa itu dapat dipakai 
dengan bebas. Pemilihan bahasa yang satu alih-alih bahasa yang lain 
untuk suatu peristiwa tutur bersifat manasuka. Akan tetapi, situasi itu 
(yang dalam kepustakaan sosiolinguistik atau sosiologi bahasa disebut 
bilingualisme tanpa diglosia) tidak dapat dipertahankan selama-
lamanya. Lambat atau cepat, bahasa yang satu menjadi lebih disukai 
untuk peristiwa-peristiwa tutur yang diasosiasikan dengan ragam tinggi 
(misalnya, dalam ranah agama dan pendidikan) dan bahasa yang lain 
lebih banyak digunakan dalam peristiwa-peristiwa tutur yang 
diasosiasikan dengan ragam rendah (misalnya, dalam ranah rumah 
tangga dan persahabatan). Jika pembagian ini berlangsung terus, pada 
akhirnya terciptalah apa yang disebut diglosia (Ferguson, 1959). 

Situasi yang demikian itu disebut bilingualisme dengan diglosia, 
ada dua bahasa di dalam sutu masyarakat dan kedua bahasa itu 
berfungsi sebagai yang satu ragam tinggi dan yang satunya lagi sebagai 
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ragam rendah, dan sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang 
satu telah kalah bersaing dengan bahasa yang lebih dominan dan 
terdesak keranah rumah. Terdesaknya satu bahasa ke ranah rumah 
tidak berarti bahasa itu punah. Situasi diglosia ini dapat bertahan lama, 
yakni selama pembagian tugas antara bahasa dengan fungsi rendah dan 
bahasa dengan fungsi tinggi dilakukan taat azas. 

Sikap berbahasa merupakan tata keyakinan yang berhubungan 
dengan bahasa yang berlangsung relatif lama, tentang suatu objek 
bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk 
bertindak dengan cara tertentu yang disukainya (Anderson, 1974). 
Sikap terhadap suatu bahasa dapat pula dilihat dari bagaimana 
keyakinan penutur terhadap suatu bahasa; bagaimana perasaan penutur 
terhadap bahasa itu; bagaimana kecenderungan bertindak tutur (speech 
act) terhadap suatu bahasa. Sikap bahasa dapat positif (kalau dinilai 
baik atau disukai) dan juga dapat negatif (kalau dinilai jelek dan tidak 
disukai). Adapun ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa yang 
dirumuskan oleh Garvin dan Mathiot dalam Fishman (1968), sebagai 
berikut. 

a. Kesetiaan bahasa (language loyalty), yang mendorong suatu 
masyarakat mempertahankan bahasanya; bila perlu mencegah adanya 
pengaruh bahasa lain. 

b. Kebanggaan bahasa (language pride), mendorong orang 
mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang 
identitas dan kesatuan manyarakat. 

c. Kesadaran adanya norma bahasa (awareness of the norm) yang 
mendorong orang untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan 
santun; merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap 
perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa (language use). 

Kontak antarbahasa dan pemakaiannya dengan segala latar 
belakang sosialnya memberikan pandangan tentang adanya keragaman 
pilihan. Pilihan bahasa dapat seragam dan dapat pula tidak seragam. 
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Ketepatan pemilihan bahasa di kalangan masyarakat pemakainya dapat 
dikaji dengan menggunakan pendekatan domain yang diperkenalkan 
oleh Fishman (1968). Domain merupakan konteks institusional 
tertentu yang menyebabkan varietas yang satu lebih tepat digunakan 
daripada varietas yang lainnya. Ketepatan itu merupakan hubungan 
faktor lokasi, topik, dan partisipan. Sejalan dengan itu, variasi 
sosiolinguistik mengimplikasikan bahwa para penutur memiliki pilihan 
di antara varietas-varietas bahasa. Pilihan ini dapat antara satu bahasa 
dengan bahasa yang lain, tergantung pada situasi (alih kode) atau 
menggunakan elemen-elemen dari satu bahasa, sementara itu, juga 
menggunakan bahasa yang lain (campur kode) atau antara berbagai 
varian di dalam satu sistem bahasa. 

c. Topik-topik Diglosia 
Ferguson mengunakan istilah diglosia untuk menyatakan 

keadaan suatu masyarakat. Di mana terdapat dua variasi dari satu 
bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing punya peranan 
tertentu. Ferguson membahas diglosia ini dengan mengemukakan 
sembilan topik, yaitu fungsi, prestise, warisan sastra, pemerolehan, 
standarisasi, stabilitas, gramatika, leksikon, dan fonologi. 

a.    Fungsi 

Fungsi merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. 
Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat dua variasi dari 
satu bahasa: variasi pertama disebut dialek tinggi (disingkat dengan 
dialek T atau ragam T), dan yang kedua disebut dialek rendah (disingkat 
R atau ragam R). Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal adanya 
bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa tersebut, dialek T-nya bahasa Jawa 
halus atau kromo inggil) sedangkan ragam R-nya adalah bahasa Jawa 
kasar. Begitu pun pada bahasa Palembang. Dapat pula ditemukan dua 
varian dari bahasa Palembang, dialek T-nya bahasa Palembang Halus 
dan dialek R-nya bahasa Palembang Kasar. 
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Distribusi fungsional dialek T dan R dari masing-masing bahasa 
mempunyai arti bahwa terdapat situasi dimana hanya dialek T yang 
sesuai untuk digunakan dan dalam situasi lain, hanya dialek R yang 
digunakan. Fungsi T hanya pada situasi resmi atau formal, sedangkan 
fungsi R hanya pada situasi informal dan santai. Contohnya pada situasi 
di perkuliahan universitas menggunakan ragam R, karena terdapat pada 
situasi resmi atau formal. Sedangkan jika dalam situasi menulis surat 
pribadi menggunakan ragam T, karena terdapat pada situasi informal 
dan santai. 

Penggunaan dialek T yang tidak cocok dengan situasinya 
menyebabkan si penutur dapat disoroti, mungkin menimbulkan 
ejekan, cemoohan, atau tertawaan orang lain. Sastra dan puisi rakyat 
memang menggunakan dialek R tetapi banyak anggota masyarakat 
yang beranggapan bahwa hanya sastra atau puisi dalam dialek T – lah 
yang sebenarnya karya sastra suatu bangsa. Dalam pendidikan formal 
dialek T harus digunakan sebagai bahasa pengantar. Namun seringkali 
sarana kebahasaan dialek T tidak mencukupi. Oleh karena itu dibantu 
oleh menggunakan dialek R. Di Indonesia juga ada pembedaan ragam 
T dan ragan R bahasa Indonesia. Ragam T digunakan dalam situasi 
formal, seperti dalam pendidikan, sedangkan ragam R digunakan dalam 
situasi nonformal seperti dalam pembicaraan dengan teman karir dan 
sebagainya. 

b.    Prestise 

Dalam masyarakat diglosis, para penutur menganggap dialek T 
lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang dan merupakan 
bahasa yang logis. Sedangkan dialek R dianggap inperior, malah ada 
yang menolak keberadaannya. Menurut Ferguson, banyak orang Arab 
dan haiti terpelajar menganjurkan agar dialek R tidak perlu 
dipergunakan meskipun dalam percakapan sehari-hari mereka 
menggunakan dialek R. Itu anjuran golongan terpelajar Arab dan haiti. 
Itu tentu saja merupakan kekeliruan sebab dialek T dan dialek R 
mempunyai fungsi masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. 
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Dalam masyarakat Indonesia pun ragam bahasa Indonesia baku 
dianggap lebih bergengsi dari pada bahasa Indonesia non-baku. Dalam 
masyarakat Melayu/Indonesia, beberapa puluh tahun yang lalu, juga 
ada pembedaan bahasa Melayu T dan R. Di mana yang pertama 
menjadi bahasa sekolah dan yang kedua menjadi bahasa pasar. 

 

c.    Warisan Kesusastraan 

Pada tiga dari empat bahasa yang digunakan Ferguson sebagai 
contoh, terdapat kesusastraan, dimana ragam T yang digunakan dan 
dihormati oleh masyarakat bahasa tersebut. Kalau ada juga karya sastra 
kontemporer dengan menggunakan ragam T, maka dirasakan sebagai 
kelanjutan dari tradisi itu, yakni bahwa karya sastra harus dalam ragam 
T. Tradisi kesusastraan yang selalu dalam ragam T ini (setidaknya 
dalam empat contoh di atas) menyebabkan kesusastraan itu menjadi 
asing dari masyarakat umum. Namun, kesusastraan itu tetap berakar, 
baik di negara-negara berbahasa Arab, bahasa Yunani di Yunani, 
bahasa Perancis di Haiti, dan bahasa Jerman di Swiss yang berbahasa 
Jerman. 

d.    Pemerolehan 

Ragam T diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan 
formal, sedangkan ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga 
dan teman-teman sepergaulan. Oleh karena itu, mereka yang tidak 
pernah memasuki dunia pendidikan formal tidak akan mengenal ragam 
T sama sekali. Begitu juga mereka yang keluar dari pendidikan Formal 
kelas-kelas awal. Mereka yang mempelajari ragam T hampir tidak 
pernah menguasainya dengan lancar, selancar penguasaannya terhadap 
ragam R. Di Indonesia pun banyak orang merasa sukar untuk 
menggunakan bahasa Indonesia ragam baku, baik lisan maupun tulis. 
Betapa banyak kritik dilontarkan orang mengenai kesalahan untuk 
berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini menunjukkan bahwa 
menggunakan bahasa ragam T memang tidak semudah menggunakan 
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ragam R. Untuk menguasai ragam T, kita harus belajar secara formal, 
tetapi untuk menguasai ragam R, kemungkinan tidak perlu. 

e.    Standarisasi 

Menanggapi ragam T yang dipandang sebagai ragam bergengsi, 
maka tidak mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap ragam 
T tersebut melalui kodifikasi formal. Kamus, tata bahasa, petunjuk 
lafal, dan buku-buku kaidah untuk penggunaan yang benar ditulis 
untuk ragam T. Sebaliknya ragam R tidak pernah diurus dan 
diperhatikan. Jarang ada kajian yang menyingung adanya ragam R, atau 
kajian khusus mengenai ragam R tersebut. Kalaupun ada, biasanya 
dilakukan oleh peneliti dari masyarakat bahasa lain, dan ditulis dalam 
bahasa lain. Sebagai ragam yang dipilih, yang distandarisasikan, maka 
ragam T jelas akan menjadi ragam yang lebih bergengsi dan dihormati. 

f.    Stabilitas 

Kestabilan dalam masyarakat diglosis biasanya telah 
berlangsung lama. Di mana ada sebuah variasi bahasa yang 
dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat itu. Pertentangan atau 
perbedaan antara ragam T dan R dalam masyarakat diglosis selalu 
ditonjolkan karena adanya perkembangan dalam bentuk-bentuk 
campuran yang memiliki ciri-ciri ragam T dan R. Peminjaman unsur 
leksikal ragam T kedalam ragam R bersifat biasa, tetapi penggunaan 
unsur leksikal ragam R dalam ragam T kurang begitu biasa, sebab baru 
digunakan kalau sangat terpaksa. 

g.    Gramatika 

Ferguson berpandangan bahwa ragam T dan R dalam diglosis 
merupakan bentuk-bentuk dan bahasa yang sama. Namun, di dalam 
gramatika ternyata terdapat perbedaan. Umpamanya, dalam bahasa 
Jerman standar kita dapati empat kasus nomina dan dua tenses indikatif 
sederhana, sedangkan dalam bahasa Jerman Swiss hanya terdapat tiga 
kasus nomina, dan dua tenses sederhana. Nomina bahasa Prancis 
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menunjukan agreement dalam jumlah dan jenis (gender), sedangkan 
nomina Kreol Haiti tidak memiliki hal itu. Dalam ragam T adanya 
kalimat-kalimat kompleks dengan sejumlah konstruksi subordinasi 
adalah hal yang biasa, tetapi dalam ragam R dianggap artifisial. 

h.    Leksikon 

Sebagian besar kosa kata pada ragam T dan R adalah sama. 
Namun, ada kosa kata pada ragam T yang tidak ada pasanganya pada 
ragam R atau sebaliknya, ada kosa kata pada ragam R yang tidak ada 
pasanganya pada ragam T. Ciri yang paling menonjol pada diglosia 
adalah adanya kosa kata yang berpasangan, satu untuk ragam T dan 
satu untuk ragam R, yang biasanya untuk konsep-konsep yang sangat 
umum. Umpamanya dalam bahasa Indonesia kita dapat mendaftarkan 
sejumlah kosa kata yang berpasangan sebagai baku dan tidak baku. 
Antara lain, uang dan duit, buruk dan jelek. 

i.    Fonologi 

Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktur antara ragam T 
dan R. Perbedaan tersebut dapat dekat dapat juga jauh. Ferguson 
sistem bunyi ragam R dan T sebenarnya merupakan sistem tunggal, 
namun fonologi, T merupakan sistem dasar sedangkan fonologi R yang 
beragam-ragam, merupakan subsistem atau parasistem. Fonologi T 
lebih dekat dengan bentuk umum yang mendasari dalam bahasa secara 
keseluruhan. Fonologi R lebih jauh dari bentuk-bentuk yang mendasar. 

Ferguson mengatakan bahwa suatu masyarakat diaglosis dapat 
bertahan/stabil waktu yang cukup lama meskipun terdapat tekanan–
tekanan yang dapat melunturkannya. Tekanan-tekanan itu antara lain, 
(1) meningkatnya kemampuan keaksaraan dan meluasnya komunikasi 
verbal pada suatu Negara. (2) meningkatnya penggunaan bahasa tulis. 
(3) perkembangan nasionalisme dengan keinginan adanya sebuah 
bahasa nasional sebagai lambang kenasionalan suatu bangsa. 
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Konsep Ferguson mengenai diglosia, bahwa didalam 
masyarakat diglosia ada perbedaan ragam bahasa T dan R dengan 
fungsinya masing-masing dimodifikasi dan diperluas oleh Fishman 
(1972:92). Menurut Fishman diglosia tidak hanya berlaku pada adanya 
pembedaan ragam T dan ragam R pada bahasa yang sama sekali tidak 
serumpun, atau pada dua bahasa yang berlainan. Jadi, yang menjadi 
tekanan bagi Fishman adalah adanya perbedaan fungsi kedua bahasa 
atau variasi bahasa yang bersangkutan. 

Kalau Ferguson melihat diglosia hanya sebagai adanya 
perbedaan fungsi ragam T dan R dalam sebuah bahasa, maka fishman 
melihat diglosia sebagai adanya perbedaan fungsi, mulai dari perbedaan 
stilistik dari sebuah bahasa sampai adanya perbedaan fungsi dari dua 
bahasa yang berbeda. Jadi, didalamnya termasuk perbedaan yang 
terdapat antara dialek, register, atau variasi bahasa fungsional 
(Fishman, 1972). 

f. Hubungan Bilingualisme dengan Diglosia 

Ketika diglosia diartikan sebagai adanya pembedaan fungsi atas 
penggunaan bahasa dan bilingualisme sebagai adanya penggunaan dua 
bahasa secara bergantian dalam masyarakat, maka Fishman 
menggambarkan hubungan diglosia sebagai berikut. 

a.    Bilingualisme dan Diglosia 

Di dalam masyarakat yang dikarakterisasikan sebagai 
masyarakat yang bilingualisme dan diglosia, hampir setiap orang 
mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam atau bahasa R. Kedua 
ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-
masing, yang tidak dapat dipertukarkan. Pada tipe ini dua penggunaan 
bahasa terjadi. Ada kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih dan 
nada kebiasaan menggunakan bahasa tinggi dan bahasa rendah. 

b. Bilingualisme tanpa Diglosia 
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Dalam masyarakat yang bilingualis tetapi tidak diglosis terdapat 
sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi 
penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk 
situasi yang lain pula. Jadi, mereka dapat menggunakan bahasa yang 
manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Pada tipe ini masyarakat 
bilingual, tetapi mereka tidak membatasi fungsi tertentu bagi bahasa 
dan varian yang dikuasainya. Tipe kedua ini menampakkan kenyataan 
bilingualisme adalah karateristik kemampuan penggunaan bahasa yang 
individual, sedangkan diglosia adalah krakteristik alokasi fungsi pada 
bahasa-bahasa atau varian-varian yang berbeda. 

c.    Diglosia tanpa Bilingualisme 

Di dalam masyarakat yang diglosia tapi tanpa bilingualisme 
terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya 
lebih kecil, merupakan kelompok ruling group yang hanya bicara dalam 
bahasa T. Sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar, tidak 
memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara dalam bahasa 
R. Situasi diglosia tanpa bilingualisme banyak kita jumpai di Eropa 
sebelum perang dunia pertama. Di dalam tipe ini terdapat dua 
kelompok penutur yaitu kelompok yang biasanya lebih kecil atau 
disebut dengan ruling group hanya berbahasa dalam dialek tinggi, dan 
kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat hanya 
berbicara dialek rendah. Bayangkan ada masyarakat bahasa yang 
menggunakan dua bahasa atau lebih, tetapi mereka tidak berinteraksi 
dengan bahasa tertentu pilihan bersama. Mereka dipersatukan secara 
politis, religious, dan secara ekonomis. 

d.    Tidak Bilingualisme dan Tidak Diglosia 

Masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingual tentunya 
hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk 
segala tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat 
primitive atau terpencil, yang dewasa ini tentunya sukar ditemukan. 
Masyarakat yang tidak diglosia dan bilingual ini akan mencair apabila 
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telah bersentuhan dengan masyarakat lain. Tipe ini masyarakat yang 
tanpa diglosia dan tidak bilingualisme tentunya hanya ada satu bahasa 
dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan. 
keadaan ini hanya mungkin terdapat dalam masyarakat primitif atau 
terpencil, yang pada saat ini sukar ditemukan. 

Dari keempat pola masyarakat kebahasaan di atas yang paling 
stabil hanya dua, yaitu (1) diglosia dengan bilingualisme, dan (2) 
diglosia tanpa bilingualisme. Keduanya berkarakter diglosia, sehingga 
perbedaannya hanya terletak pada bilingualismenya. 

Fenomena kehadiran bahasa Sanskerta di dalam prasasti-
prasasti berbahasa Jawa Kuno abad 9 hingga 10 Masehi yang ditulis 
oleh citralekha-citralekha belum dapat diketahui dengan pasti 
perolehannya. Dari sisi linguistis bercampurnya kosakata asing dengan 
bahasa, pribumi dapat dikatakan sebagai indikator adanya peristiwa 
diglosia, tetapi di sisi lain terdapat fakta bahwa bahasa adalah suatu hal 
yang diwariskan. 

Bilingualitas, bilingualisme, dan diglosia merupakan fenomena 
psikososiolinguistik. Bilingualitas menggambarkan keadaan psikologis 
individu yang menguasai dua bahasa yang merupakan bagian dari 
bilingualisme yang menggambarkan situasi sosiologis masyarakat yang 
bilingual termasuk di dalamnya individu-individu yang bilingual. 
Sedangkan diglosia menggambarkan keadaan masyarakat yang 
bilingual yang membedakan antara ragam bahasa tinggi dan ragam 
bahasa rendah. Jadi, keadaan bilingualisme tidak selalu dibarengi 
dengan keadaan diglosia, begitu pula sebaliknya. Karena keadaan 
bilingualitas atau bilingualisme terkait dengan penguasaan dua bahasa, 
sedangkan keadaan diglosia terkait dengan pembedaan ragam T dan 
ragam R. 
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BAB  V 
INTERFERENSI DAN INTEGRASI 

 

a. Konsep Interferensi 
 

1. Pengertian Interferensi Bahasa 

Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Wenreich 
(1953) untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa 
sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan 
unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Penutur 
yang bilingual adalah penutur yang menggunakan dua bahasa secara 
bergantian dan penutur multilingual, kalau ada, tentu penutur yang 
dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Namun, 
kemampuan setiap penutur terhadap B1 dan B2 sangat bervariasi. Ada 
penutur yang menguasai B1 dan B2 sama baiknya, tetapi ada pula yang 
tidak, malah ada yang kemampuannya terhadap B2 sangat minim. 

Dalam pristiwa Interferensi digunakannya unsur-unsur bahasa 
lain dalam menggunakan suatu bahasa, yang dianggap sebagai suatu 
kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang 
digunakan. Kalau dilacak penyebab terjadinya interferensi ini adalah 
terpulang pada kemampuan si penutur dalam menggunakan bahasa 
tertentu sehingga dia dipengaruhi oleh bahasa lain. Biasanya 
interferensi ini terjadi dalam menggunakan bahsa kedua (B2), dan yang 
terinferensi ke dalam bahasa kedua itu adalah bahasa pertama atau 
bahasa ibu.   
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Penutur bilingual yang mempunyai kemampuan terhadap B1 
dan B2 sama baiknya, tentu tidak menuai kesulitan untuk 
menggunakan kedua bahasa bahasa itu terpisah dan bekerja sendiri-
sendiri. Penutur bilingual yang mempunyai kemampuan seperti ini oleh 
Ervin dan Osgod (1965:139) disebut kemampuan yang sejajar. 
Sedangkan yang kemampuan terhadap B2 jauh lebih rendah atau tidak 
sama dari kemampuan terhadap B1 nya disebut berkemampuan bahasa 
yang majemuk. penutur yang mempunyai kemampuan majemuk ini 
biasanya mempunyai kesulitan dalam menggunakan B2-nya karena 
akan dipengaruhi oleh B1-nya.  

b. Macam-macam Interferensi Bahasa 
1.       Interferensi Fonologi 

Interferensi fonologis terjadi apabila penutur mengungkapkan 
kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa 
dari bahasa lain. Contoh: jika penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-
kata berupa nama tempat yang berawal bunyi /b/, /d/, /g/, dan /j/, 
misalnya pada kata Bandung, Deli, Gombong, dan Jambi. Seringkali 
orang Jawa mengucapkannya dengan /mBandung/, /nDeli/, 
/nJambi/, dan /nGgombong/.    

2.       Interferensi Morfologi 

Interferensi morfologis terjadi apabila dalam pembentukan 
katanya suatu bahasa menyerap afiks-afiks bahasa lain. Penyimpangan 
struktur itu terjadi kontak bahasa antara bahasa yang sedang diucapkan 
(bahasa Indonesia) dengan bahasa lain yang juga dikuasainya (bahasa 
daerah atau bahasa asing). 

 Contoh:           

 kepukul ? terpukul 
dipindah ? dipindahkan 
neonisasi ? peneonan 
menanyai ? bertanya 
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3.      Interferensi Leksikal 

Masuknya kata dari bahasa pertama (BI) kedalam bahasa kedua 
(B2) di tengah-tengah pembicaraan. Berbagai macam kata yang masuk 
dalam interferensi leksikal ini terdiri dari isim, fi’il, sifat, hal, huruf jar, 
huruf ta’ajub, dhomir-dhomir, dan tanda-tanda ma’rifat dan nakiroh. 

Contoh:     

sebagian mahasiswa Indonesia yang belajar bahasa arab 
mengucapkan جئت حدیثا ركبت موبیل مع زمالئي 

4.      Interferensi Sintaksis 

Interferensi struktur kata B1 dalam struktur kata B2. 

Contoh:      

Murid-murid Indonesia yang belajar bahasa arab mengucapkan 

 الكتاب ھذا جدید 

5.      Interferensi Semantik 

Interferensi yang terjadi dalam penggunaan kata yang 
mempunyai variabel dalam suatu bahasa. 

6.      Interferensi motorik 

Penututr B1 yang menggunakan gerakan dan isyarat dalam 
berbicara B2, yang mana gerakan dan isyarat tersebut tidak diketahui 
oleh penutur B2. 

7.      Interferensi kultural 

Interferensi kultural dapat tercermin melalui bahasa yang 
digunakan oleh dwibahasawan. Dalam tuturan dwibahasawan tersebut 
muncul unsur-unsur asing sebagai akibat usaha penutur untuk 
menyatakan fenomena atau pengalaman baru. 
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c. Faktor-faktor Interferensi bahasa 
Selain kontak bahasa, menurut Weinrich ada beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya interferensi, antara lain: 

1. Kedwibahasaan peserta tutur 

Kedwibahasaan peserta tutur merupakan pangkal terjadinya 
interferensi dan berbagai pengaruh lain dari bahasa sumber, baik dari 
bahasa daerah maupun bahasa asing. Hal itu disebabkan terjadinya 
kontak bahasa dalam diri penutur yang dwibahasawan, yang pada 
akhirnya dapat menimbulkan interferensi. 

2. Tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima 

Tipisnya kesetiaan dwibahasawan terhadap bahasa penerima 
cenderung akan menimbulkan sikap kurang positif. Hal itu 
menyebabkan pengabaian kaidah bahasa penerima yang digunakan dan 
pengambilan unsur-unsur bahasa sumber yang dikuasai penutur secara 
tidak terkontrol. Sebagai akibatnya akan muncul bentuk interferensi 
dalam bahasa penerima yang sedang digunakan oleh penutur, baik 
secara lisan maupun tertulis. 

3. Tidak cukupnya kosakata bahasa penerima 

Perbendaharaan kata suatu bahasa pada umumnya hanya 
terbatas pada pengungkapan berbagai segi kehidupan yang terdapat di 
dalam masyarakat yang bersangkutan, serta segi kehidupan lain yang 
dikenalnya. Oleh karena itu, jika masyarakat itu bergaul dengan segi 
kehidupan baru dari luar, akan bertemu dan mengenal konsep baru 
yang dipandang perlu. Karena mereka belum mempunyai kosakata 
untuk mengungkapkan konsep baru tersebut, lalu mereka 
menggunakan kosakata bahasa sumber untuk mengungkapkannya, 
secara sengaja pemakai bahasa akan menyerap atau meminjam 
kosakata bahasa sumber untuk mengungkapkan konsep baru tersebut. 
Faktor ketidak cukupan atau terbatasnya kosakata bahasa penerima 
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untuk mengungkapkan suatu konsep baru dalam bahasa sumber, 
cenderung akan menimbulkan terjadinya interferensi. 

Interferensi yang timbul karena kebutuhan kosakata baru, 
cenderung dilakukan secara sengaja oleh pemakai bahasa. Kosakata 
baru yang diperoleh dari interferensi ini cenderung akan lebih cepat 
terintegrasi karena unsur tersebut memang sangat diperlukan untuk 
memperkaya perbendaharaan kata bahasa penerima. 

4. Menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan 

Kosakata dalam suatu bahasa yang jarang dipergunakan 
cenderung akan menghilang. Jika hal ini terjadi, berarti kosakata bahasa 
yang bersangkutan akan menjadi kian menipis. Apabila bahasa tersebut 
dihadapkan pada konsep baru dari luar, di satu pihak akan 
memanfaatkan kembali kosakata yang sudah menghilang dan di lain 
pihak akan menyebabkan terjadinya interferensi, yaitu penyerapan atau 
peminjaman kosakata baru dari bahasa sumber. 

Interferensi yang disebabkan oleh menghilangnya kosakata 
yang jarang dipergunakan tersebut akan berakibat seperti interferensi 
yang disebabkan tidak cukupnya kosakata bahasa penerima, yaitu unsur 
serapan atau unsur pinjaman itu akan lebih cepat diintegrasikan karena 
unsur tersebut dibutuhkan dalam bahasa penerima. 

5. Kebutuhan akan sinonim 

Sinonim dalam pemakaian bahasa mempunyai fungsi yang 
cukup penting, yakni sebagai variasi dalam pemilihan kata untuk 
menghindari pemakaian kata yang sama secara berulang-ulang yang 
bisa mengakibatkan kejenuhan. Dengan adanya kata yang bersinonim, 
pemakai bahasa dapat mempunyai variasi kosakata yang dipergunakan 
untuk menghindari pemakaian kata secara berulang-ulang. Karena 
adanya sinonim ini cukup penting, pemakai bahasa sering melakukan 
interferensi dalam bentuk penyerapan atau peminjaman kosakata baru 
dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima. 
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Dengan demikian, kebutuhan kosakata yang bersinonim dapat 
mendorong timbulnya interferensi. 

6. Terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu 

Terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu pada bahasa penerima 
yang sedang digunakan, pada umumnya terjadi karena kurangnya 
kontrol bahasa dan kurangnya penguasaan terhadap bahasa penerima. 
Hal ini dapat terjadi pada dwibahasawan yang sedang belajar bahasa 
kedua, baik bahasa nasional maupun bahasa asing.  Dalam penggunaan 
bahasa kedua, pemakai bahasa kadang-kadang kurang kontrol. Karena 
kedwibahasaan mereka itulah kadang-kadang pada saat berbicara atau 
menulis dengan menggunakan bahasa kedua yang muncul adalah 
kosakata bahasa ibu yang sudah lebih dulu dikenal dan dikuasainya. 

d. Konsep Integrasi 
a. Pengertian Integrasi Bahasa 

Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis 
seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh 
pemakainya (Kridalaksana: 1993:84). Salah satu proses integrasi adalah 
peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Oleh sebagian 
sosiolinguis, masalah integrasi merupakan masalah yang sulit 
dibedakan dari interferensi. Chair dan Agustina (1995:168) mengacu 
pada pendapat Mackey, menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-
unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap 
sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai 
unsur pinjaman atau pungutan. 

Mackey dalam Mustakim (1994:13) mengungkapkan bahwa 
masalah interferensi adalah nisbi, tetapi kenisbiannya itu dapat diukur. 
Menurutnya, interferensi dapat ditetapkan berdasarkan penemuan 
adanya integrasi, yang juga bersifat nisbi. Dalam hal ini, kenisbian 
integrasi itu dapat diketahui dari suatu bentuk leksikal. Misalnya, 
sejumlah orang menganggap bahwa bentuk leksikal tertentu sudah 
terintegrasi, tetapi sejumlah orang yang lain menganggap belum. 
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Senada dengan itu, Weinrich (1970:11) mengemukakan bahwa 
jika suatu unsur interferensi terjadi secara berulang-ulang dalam 
tuturan seseorang atau sekelompok orang sehingga semakin lama 
unsur itu semakin diterima sebagai bagian dari sistem bahasa mereka, 
maka terjadilah integrasi. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa 
interferensi masih dalam proses, sedangkan integrasi sudah menetap 
dan diakui sebagai bagian dari bahasa penerima. 

Berkaitan dengan hal tersebut, ukuran yang digunakan untuk 
menentukan keintegrasian suatu unsur serapan adalah kamus. Dalam 
hal ini, jika suatu unsur serapan atau interferensi sudah dicantumkan 
dalam kamus bahasa penerima, dapat dikatakan unsur itu sudah 
terintegrasi. Sebaliknya, jika unsur tersebut belum tercantum dalam 
kamus bahasa penerima unsur itu belum terintegrasi. 

Dalam proses integrasi unsur serapan itu telah disesuaikan 
dengan sistem atau kaidah bahasa penyerapnya, sehingga tidak terasa 
lagi keasingannya. Penyesuaian bentuk unsur integrasi itu tidak 
selamanya terjadi begitu cepat, bisa saja berlangsung agak lama. Proses 
penyesuaian unsur integrasi akan lebih cepat apabila bahasa sumber 
dengan bahasa penyerapnya memiliki banyak persamaan dibandingkan 
unsur serapan yang berasal dari bahasa sumber yang sangat berbeda 
sistem dan kaidah-kaidahnya. Cepat lambatnya unsur serapan itu 
menyesuaikan diri terikat pula pada segi kadar kebutuhan bahasa 
penyerapnya. Sikap penutur bahasa penyerap merupakan faktor kunci 
dalam kaitan penyesuaian bentuk serapan itu. Jangka 
waktu penyesuaian unsur integrasi tergantung pada tiga faktor antara 
lain  

(1) perbedaan dan persamaan sistem bahasa sumber dengan bahasa 
penyerapnya,  

(2) unsur serapan itu sendiri, apakah sangat dibutuhkan atau hanya 
sekedarnya sebagai pelengkap, dan  

(3) sikap bahasa pada penutur bahasa penyerapnya 
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BAB VI 
KOMPETENSI SOSIOLINGUISTIK DAN PARADIGMA 

BARU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
 

a. Kompetensi Sosiolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa 
Bahasa merupakan produk sosial budaya masyarakat. Sebagai 

produk sosial budaya masyarakat, bahasa harus dipahami dari dua 
aspek bentuk dan makna. Karena bahasa yang dihasilkan masyarakat 
tidak hanya berupa deretan tanda-tanda tanpa arti tetapi deretan tanda 
yang memuat konteks makna dan nilai. Dengan kata lain, setiap bahasa 
yang dituturkan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks makna 
dan nilai. Karena pengguna bahasa memiliki karakteristik majemuk, 
akibatnya bahasa pun memiliki sejumlah karakteristik berbeda. Misal, 
masyarakat dapat dibedakan berdasar umur, jenis kelamin, status sosial, 
pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Tentu saja bahasa yang digunakan 
masyarakat tersebut memiliki ciri berbeda. 

Ada beberapa pertanyaan muncul ketika orang berusaha 
memahami bahasa dan masyarakat. Mengapa kita mengatakan hal yang 
sama dengan cara berbeda? Mengapa dalam situasi berbeda kita 
menggunakan bahasa berbeda? Apakah perbedaan usia, jenis 
pekerjaan, status sosial, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 
penggunaan bahasa? Lalu, apakah bahasa memiliki fungsi tertentu 
dalam proses komunikasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah 
dijawab oleh disiplin ilmu di bidang linguistik. 

Dalam studi linguistik pendidikan dikenal salah satu disiplin 
ilmu sosiolinguistik. Objek kajian disiplin ilmu ini menekankan pada 
hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik menaruh 
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perhatian pada kondisi masyarakat yang mempengaruhi penggunaan 
bahasa. Lebih lanjut, Holmes (2001:1) mengatakan bahwa 
sosiolinguistik digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang 
berbicara secara berbeda dalam konteks sosial berbeda. Selain itu, 
sosiolinguistik juga memfokuskan pada pengidentifikasian fungsi sosial 
bahasa dan cara bahasa digunakan untuk menyampaikan makna sosial. 
Seperti halnya definisi Holmes, Wardhaugh (1990:12) memaparkan 
bahwa sosiolinguistik ditujukan untuk menginvestigasi hubungan 
bahasa dan masyarakat dengan tujuan pemahaman terhadap struktur 
bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi. 

Setelah mengetahui bahwa objek kajian sosiolinguistik berupa 
variasi penggunaan bahasa dalam masyarakat, tentu saja memiliki 
kontribusi strategis dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. 
Kontribusi tersebut dapat berupa ihwal praktis dan teoretis. Terkait 
dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa, ada tiga pandangan 
konseptual yang diajukan Kumaravadivelu (2008:3-4) yaitu bahasa 
sebagai sistem, bahasa sebagai wacana, dan bahasa sebagai ideologi. 
Secara singkat ketiganya akan diuraikan berikut ini. 

Kumaravadivelu (2008:4) menjelaskan pusat inti dari bahasa 
sebagai sistem terdiri dari sistem fonologi yang berkaitan dengan pola 
suara, sistem semantik yang berkaitan dengan kata-kata, dan sistem 
sintaksis yang berhubungan dengan aturan tata bahasa. Bahasa sebagai 
wacana mengacu pada contoh bahasa lisan atau tulis yang memiliki 
hubungan internal bentuk dan makna dan berhubungan secara 
koheren dengan fungsi komunikatif eksternal dan tujuan yang 
diberikan lawan bicara. Sementara itu, bahasa sebagai ideologi merujuk 
pada satu benang merah yaitu kekuasaan dan dominasi. Ideologi 
bahasa mewakili persepsi bahasa dan wacana yang dibangun untuk 
kepentingan kelompok sosial atau budaya tertentu. 

Kajian sosiolinguistik pada dasarnya mencakup tiga pandangan 
konseptual bahasa tersebut. Artinya, hasil kajian disiplin ilmu ini baik 
secara teoretis maupun praktis akan diperlukan untuk 
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mengembangkan desain pembelajaran dan pengajaran bahasa. Bahkan 
oleh ahli linguistik terapan pedoman konseptual tentang bahasa 
digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran di kelas. 
Selanjutnya, dalam buku Understanding Language Teaching karya 
Kumaravadivelu (2008) dikenal dua istilah yang berkaitan dengan 
pengajaran bahasa, yaitu komponen kompetensi dan area pengetahuan. 
Kedua istilah itu menyebutkan sosiolinguistik sebagai sebuah 
kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik 
ataupun guru dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. 

Kompetensi sosiolinguistik selanjutnya dibedakan menjadi dua 
yaitu kompetensi sosiolinguistik dan kompetensi wacana. Kedua 
komponen ini berurusan dengan bahasa sebagai wacana yang merujuk 
pada aspek berbeda. Canale (1983:7) melalui Kumaravadivelu 
(2008:17) memberi pengertian kompetensi sosiolinguistik sebagai 
pengetahuan tentang sejauh mana ujaran-ujaran diproduksi dan 
dipahami dengan tepat dalam konteks sosiolinguistik berbeda 
bergantung pada faktor kontekstual seperti partisipan, tujuan interaksi, 
dan norma-norma atau konvensi interaksi. 

Selain itu, kompetensi dan pengetahuan sosiolinguistik juga 
menekankan bagaimana ujaran-ujaran atau kalimat dan teks terkait 
dengan tujuan komunikatif pengguna bahasa dan fitur penggunaan 
pengaturan bahasa. Pengetahuan-pengetahuan seperti pengetahuan 
dialek/variasi, register, ekspresi idiomatik, dan bentuk ujaran 
dibutuhkan untuk mencapai kompetensi sosiolinguistik. Jika dikaitkan 
dengan tujuan interaksi pada lawan tutur yang khusus, kompetensi ini 
memberikan pengetahuan kapan untuk berbicara dan kapan untuk 
diam dalam situasi tertentu. Tak hanya itu, kompetensi ini juga 
mencakup pengetahuan bagaimana berbicara yang sesuai dalam 
konteks formal dan informal. 

Di samping itu kompetensi sosiolinguistik memberi 
pemahaman tentang cara berbeda ketika berinteraksi dengan laki-laki 
atau perempuan. Jika dikaitkan dengan komunitas monolingual, 
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termasuk pembelajaran menggunakan bahasa komunitas yang 
menandakan satu keanggotaan komunitas tertentu. Jika dikaitkan 
dengan bilingualisme dan multilingualisme, kompetensi ini mencakup 
pengetahuan kapan harus beralih kode dan bercampur kode saat 
bertemu dengan penutur lain. Tidak hanya itu, kompetensi 
sosiolinguistik mencakup pembelajaran bersikap terhadap perbedaan 
variasi bahasa penutur lain. Kompetensi ini menjelaskan bahwa semua 
anggota komunitas butuh untuk memahami dialek standar dalam suatu 
bahasa. 

Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran bahasa yang 
dilakukan guru, kompetensi sosiolinguistik memiliki banyak peran 
dalam mendukung kesuksesan pembelajaran. Kompetensi 
sosiolinguistik dapat dijadikan pedoman dalam mendesain dan menilai 
program pembelajaran bahasa. Guru juga memiliki pengetahuan 
bagaimana berinteraksi dengan kondisi siswa yang homogen dan 
heterogen. Akibatnya guru bertindak hati-hati dalam pemilihan bahasa 
ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Di aspek lain, 
guru juga dapat mengajarkan sikap berbahasa secara santun dalam 
konteks berbeda. 

Di samping itu, kompetensi sosiolinguistik menekankan 
kepada guru bagaimana menggunakan bahasa untuk fungsi berbeda. 
Misalnya, ketika guru meminta siswa untuk melakukan penugasan, 
ketika guru akan mengajarkan bahasa kepada penutur asing. Selain itu, 
dengan modal kompetensi sosiolinguistik ini guru dapat memilih 
bahan ajar dan metode yang tepat untuk mengajarkan bahasa sesuai 
dengan karakteristik siswa. 

Muara akhir pembelajaran dan pengajaran bahasa saat ini adalah 
membekali siswa dengan kompetensi komunikatif. Siswa diharapkan 
mampu berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar 
sesuai dengan konteks sosial tertentu. Tidak hanya itu, siswa juga 
dituntut berbahasa secara positif dalam kondisi masyarakat Indonesia 
yang majemuk. Di sisi lain, guru adalah ujung tombak pembelajaran 
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dan pengajaran bahasa harus menjadi figur memadai bagi siswa. 
Artinya, guru menjadi contoh nyata berbahasa harus memiliki 
komponen kompetensi bahasa yang baik. Salah satunya kompetensi 
sosiolinguistik 

b. Paradigma Baru dalam Pembelajaran Bahasa 
Paradigma diartikan sebagai bentuk sesuatu, sebuah pola, atau 

model. Konsep paradigma pertama kali dipopulerkan oleh Kuhn 
(1962) dalam karyanya: The Structure of Scientific Revolutions sebagai 
seperangkat asumsi tersurat dan tersirat yang menjadi dasar untuk 
gagasan-gagasan ilmiah. Perubahan dalam ilmu pengetahuan menurut 
Kuhn, terjadi dalam dua tahap: kemajuan ilmu yang terjadi karena 
adanya akumulasi pengetahuan baru dan perubahan ilmu akibat 
perubahan mendasar yang disebut dengan revolusi keilmuan. Pada saat 
tertentu ilmu didominasi oleh sebuah paradigma tertentu. Berdasarkan 
pada paradigma tertentu itu, terjadilah akumulasi ilmu pengetahuan 
dan berlangsungnya kemajuan ilmu (normal science) ditandai dengan 
munculnya karya-karya ilmiah.  

Karya-karya ilmiah selain mengakumulasikan ilmu 
pengetahuan berdasarkan paradigma yang ada, juga membawa 
penyimpangan- penyimpangan yang tidak bisa dijelaskan lagi 
menggunakan paradigma yang ada (anomalis). Kelanjutan dari keadaan 
anomali ialah krisis, yaitu penyimpangan-penyimpangan mencapai 
puncaknya. Kalau krisis sudah memuncak, akan terjadilah revolusi 
ilmiah yang ditandai dengan paradigma lama ditinggalkan dan muncul 
paradigma baru yang akan digunakan untuk landasan baru bagi 
gagasan-gagasan ilmiah (Ihalauw, 2008:139). Menurut Creswell 
(1994:1) paradigma menuntun pembentukan asumsi tentang dunia 
sosial, bagaimana ilmu pengetahuan harus dijalankan, dan apa yang bisa 
dijadikan landasan menetapkan masalah, solusi, dan kriteria 
pembuktiannya. Dengan demikian, paradigma dilandasi pada teori dan 
metode.  
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Dalam bidang pengajaran bahasa, dewasa ini telah terjadi 
perkembangan yang memiliki ciri-ciri kondisi anomali. Terdapat tiga 
hal yang bisa dikemukakan untuk mendukung kondisi anomalitas 
pengajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris di Indonesia.  

Pertama, pandangan lama tentang bahasa ke dalam tiga jenis: 
struktural, fungsional, dan interaksional (Richards & Rodgers, 2001) 
yang di antaranya didasarkan pada pandangan Chomsky (1965) telah 
banyak tergeser oleh pandangan Hymes (1987) yang mengatakan 
bahasa merupakan kemampuan menggunakan wacana. Chomsky 
(1965) menganggap kemampuan berbahasa ialah penguasaan aturan-
aturan kebahasaan (competence) dan bagaimana menggunakannya 
(performance). Pandangan ini berimplikasi pada pembelajaran bahasa 
yang menekankan pada penguasaan gramatika lebih dulu sebelum 
pembelajar menguasai kemampuan komunikasi (strukturalis). Nunan 
(1997) mengemukakan kaum strukturalis menganggap belajar bahasa 
ialah mempelajari kaidah atau sistem bahasa yang di antaranya meliputi 
struktur kata, struktur kalimat, kosa kata, makna kata/kalimat, ejaan, 
dan lafal.  

Kedua, sejalan dengan munculnya pandangan bahasa sebagai 
alat komunikasi lisan dalam situasi sosial (Stubbs, 1983; Wardhaugh, 
1986) belajar bahasa bertujuan untuk mempelajari fungsi bahasa dalam 
komunikasi sehari-hari. Munculnya pandangan bahasa dalam konteks 
sosial (sosiolinguistik) ini disusul kemudian oleh Brown & Yule (1983) 
yang menekankan bahasa merupakan pemahaman terhadap suatu 
wacana (discourse analysis). Sosiolinguistik secara khusus berkaitan 
dengan struktur interaksi sosial yang tertuang dalam percakapan, dan 
deskripsinya menekankan pada ciri-ciri konteks sosial yang 
mempengaruhi pengelompokan sosiologis. Perhatian diarahkan pada 
contoh nyata yang digeneralisasi dan data ditranskripsikan dari ujaran 
lisan. Sedangkan analisis wacana mendeskripsikan perilaku berbagai 
bidang kajian seperti sosiolinguistik, spikolinguistik, filosofi linguistik 
(Brown & Yule, 1983:viii).  
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Ketiga, seiring dengan pandangan bahasa sebagai alat 
komunikasi sosial, muncul pendekatan yang menganggap kemampuan 
bahasa ialah untuk berkomunikasi. Sejalan dengan Hymes (1987), Joko 
Nurkamto (2008) melihat kemampuan komunikatif meliputi 
kemampuan menyusun kalimat-kalimat yang grammatical (tacit 
language) dan kemampuan menggunakan kalimat-kalimat (ability to 
use) tersebut untuk mengungkapkan dan memahami makna. Penanda 
bahwa kemampuan komunikatif telah dikuasai ialah: kegramatikalan 
(grammaticality), kelayakan (feasibility), kesesuaian dengan konteks 
(appropriacy), dan keberterimaan dalam sistem komunikasi (accepted 
usage). 

 Dalam konteks paradigma keilmuan, perkembangan teori-
teori tersebut terus terjadi dan penyimpangan-penyimpangan juga 
muncul. Karena itu sebenarnya telah terjadi akumulasi keilmuan yang 
memerlukan rekonstruksi untuk bisa menemukan paradigma baru. 

Salah satu karakteristik metode menurut Richards & Rodgers 
(2001:247) ialah bersifat prekriptif. Sifat ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran bahasa menjadi aktivitas yang statis. Bagi Richards (2001) 
pembelajaran bahasa ialah berproses secara dinamis dan interaktif. 
Guru sebagai pengguna metode memiliki hak untuk mengembangkan 
prosesnya sesuai dengan hasil interaksi dengan siswa, tugas 
pembelajaran, dan bahan ajar yang digunakan.  

Menurut Gerstner at al (1995) sifat statis mengecilkan peran 
guru sebagai manager pembelajaran yang secara adaftif, kreatif, dan 
inovatif mengelola kelas dan pirantinya menjadi aktivitas produktif. 
Joko Nurkamto (2003) meragukan metode mengajar dapat 
mengefektifkan pembelajaran. Metode mengajar merupakan subfaktor 
dalam proses pembelajaran sehingga metode tidak dapat dianggap 
dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Untuk 
menjawab ini, Richards & Renandya (2002) dan Richards & Rodgers 
(2001) menyebut era pasca metode, suatu era yang tidak lagi tergantung 
pada metode tertentu. Era penggunaan metode dianggap sebagai 
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obsesi terhadap penggunaan sesuatu yang mapan, sedangkan era 
berikutnya, tidak lagi menganggap kemapanan sebagai barang baku, 
dan diganti dengan principled approach (Richards & Renandya, 
2002:11).  

Pertama, pendekatan bersifat dinamis sehingga tunduk pada 
pemikiran terus-menerus sebagai hasil pemikiran dan pengalaman 
seseorang.  

Kedua, penelitian-penelitian dalam L2 dan pengajarannya 
selalu menghasilkan temuan yang memerlukan interpretasi dibanding 
simpulan dan bukti-bukti. Interaksi antara pendekatan yang dilakukan 
seseorang dengan praktik di kelas merupakan kunci pengajaran yang 
dinamis. Karena itu, pengajaran akan bersifat selalu mengalami 
perubahan sesuai dengan situasi. Richards & Renandya (2002) 
mengemukakan 12 prinsip dalam pembelajaran:  

(1) belajar mandiri,  

2) belajar bermakna,  

(3) penggunaan reward,  

(4) menekankan pada motivasi intrinsik,  

(5) menggunakan strategi yang jitu,  

(6) menggunakan ego kebahasaan,  

(7) percaya diri,  

(8) berani ambil resiko,  

(9) mengaitkan antara bahasa dan budaya, 

 (10) menggunaan pengaruh L1,  

(11) bahasantara, dan 

(12) berbasis kompetensi bersama. 
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c. Prinsip Pengembangan Paradigma Baru 
Pendekatan dan metode telah menjadi trend kajian para guru 

dan menyumbangkan pemikiran berarti bagi profesi pengajaran, guru 
diyakini mengenal jenis pendekatan dan metode tersebut. Prinsip 
umum dari pendekatan dan metode ada yang penting dicatat dan 
dikembangkan. Secara selektif, pendekatan dan metode perlu dikuasai 
dari aspek:  

(1) penggunaan perbedaan pendekatan dan metode dan memahami 
kapan bisa digunakan,  

(2) memahami isu dan kontroversi yang menandai sejarah pengajaran 
bahasa,  

(3) berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa yang menggunakan 
pendekatan dan metode yang berbeda sebagai refleksi,  

(4) menyadari betapa kayanya aktivitas yang bisa diciptakan guru dalam 
kelas, dan  

(5) menghargai bagaimana teori dan praktik bisa dikaitkan dalam 
berbagai perspektif yang berbeda. Namun guru memerlukan pelatihan 
yang memberikan keleluasaan menerapkan pendekatan dan metode 
secara fleksibel berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan 
kemampuannya sendiri.  

Dalam prosesnya, guru harus didorong untuk mentransformasi 
dan mengadaptasi metode tersebut menggunakan caranya sendiri. Pada 
tahap awal, pelatihan diarahkan menerapkan prosedur dan teknik 
metode yang dikenalkan dari aspek prinsip dan teknik. Tahap 
berikutnya, bersamaan dengan penguasaan metode dan pengalaman, 
guru didorong mengembangkan pendekatan sendiri. Secara individu, 
hal-hal berikut diusulkan untuk diterapkan:  

(1) peran guru dalam kelas, 

 (2) hakikat efektivitas pengajaran dan belajar,  
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(3) kesulitan yang dihadapi siswa dan pemecahannya,  

(4) aktivitas belajar yang dianggap sukses, dan  

(5) struktur pelajaran yang efektif.  

Setiap guru memiliki cara menerapkan prinsip mengajar yang 
berbeda tergantung pada jenis kelas: anak, dewasa, pemula, kelas lanjut. 
Berikut ini contoh beberapa prinsip yang disarankan:  

(1) libatkan seluruh pembelajar dalam kelas,  

(2) buat siswa sebagai fokus pembelajaran,  

(3) berikan kesempatan partisipasi secara maksimum untuk 
siswa,  

(4) kembangkan tanggungjawab pembelajar,  

(5) toleran terhadap kesalahan siswa,  

(6) kembangkan kepercayaan diri siswa, 

 (7) ajarkan strategi belajar,  

(8) tanggapi kesulitan belajar siswa dan bangkitkan 
semangatnya,  

(9) maksimalkan interaksi siswa-siswa,  

(10) dorong kerjasama antarsiswa,  

(11) praktikkan accuracy dan fluency, dan  

(12) perhatikan kebutuhan dan minat siswa. 

d. Rekonstruksi Menuju Paradigma Baru 
Secara pengajaran bahasa bisa dibagi ke dalam era tradisional 

dan era penggunaan metode (Richards & Renandya, 2002; Richards & 
Rodgers, 2001). Era tradisional menekankan pada penguasan grammar. 
Dalam pandangan ini grammar dibagi ke dalam tiga jenis: kompetensi 
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linguistik, grammar deskriptif, dan grammar preskriptif (Jannedy, S, 
Poletto R & Weldon TL (Eds.), 1991:12). Kompetensi linguistik 
menunjukkan penguasaan terhadap unsur-unsur bahasa seperti 
fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.  

Grammar deskriptif menunjukkan penguasaan terhadap 
aturan-aturan kebahasaan, misalnya aturan mengenai adjective, 
plurality, pronunciation. Sedangkan grammar preskriptif menunjukkan 
penggunaan aturan lebih kecil dalam writing atau speaking yang 
dianggap benar dan bagus. Aturan ini berupa penggunaan tata kalimat, 
struktur kata, dsb. Selain itu, bahasa juga dianggap bersifat diskrit, 
artinya bahasa bisa dipecah-pecah ke dalam komponen-komponen 
yang lebih kecil yang bisa dikelompokkan ke dalam basic knowledge 
yaitu, grammar, vocabulary, pronunciation, dan orthography; dan 
language skills yang meliputi: listening, speaking, reading, dan writing.  

Pandangan ini menurut Richards & Rodgers (2001:20-21) 
menempatkan struktur sebagai elemen-elemen bahasa dengan makna. 
Target belajar bahasa diketahui dari penguasaan sistem bahasa tersebut 
dalam bentuk unit fonologi, dan grammar. Bahasa mempunyai struktur 
yang berbeda-beda; bahasa adalah sistem unsur yang berhubungan 
secara struktural bagi penyandian makna. Sasaran pembelajaran bahasa 
dipandang sebagai penguasaan unsur-unsur tersebut, yang pada 
umumnya dibatasi dalam satuan fonologis (misalnya, fonem), satuan 
gramatikal (misalnya, klausa, frase, kalimat), operasi-operasi gramatikal 
(misalnya, penambahan, penggantian, penggabungan, atau unsur 
transformasi), dan butir-butir leksikal (misalnya, kata tugas dan kata 
bentukan).  

Pandangan kedua fungsional (Richards & Rodgers (2001:12) 
menganggap bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna 
yang menekankan penggunaan semantik dan dimensi komunikasi yang 
menekankan pada kegunaan fungsi dan makna daripada sekadar ciri-
ciri gramatikal. Pandangan ketiga ialah interaksional yang menganggap 
bahasa sebagai alat untuk mewujudkan hubungan antarmanusia dan 
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transaksi sosial antara individu. Bahasa dilihat sebagai alat untuk kreasi 
dan pemeliharaan hubungan sosial. Teori interaksional 
memumpunkan pada pola pergerakan, tindakan, negosiasi, dan 
interaksi yang ditemukan dalam pertukaran pembicaraan. Dalam era 
ini, bahasa sebagai alat komunikasi mendapat perhatian luas dengan 
diluncurkannya apa yang disebut metode komunikatif dalam 
pengajaran bahasa. Canale dan Swain (1980) memperkenalkan empat 
jenis kompetensi komunikatif yang meliputi: kompetensi gramatikal, 
kompetensi sosiolinguistik, kompetensi wacana, dan kompetensi 
strategik. 

Kompetensi gramatikal mengacu pada kompetensi linguistik. 
Kompetensi gramatikal mencakup kaidah tataran tata bunyi, tata 
bentuk, tata kalimat, kosakata, dan semantik. Seseorang dianggap 
memiliki kompetensi gramatikal kalau dia menguasai kaidah lafal dan 
ejaan, kaidah bentuk kata, kaidah kalimat baku, kaidah kosakata, dan 
kaidah makna. Kompetensi sosiolinguistik mengacu pada pemahaman 
konteks sosial tempat terjadinya komunikasi, hubungan peran, 
informasi yang disampaikan kepada partisipan, dan tujuan komunikatif 
dari interaksi. Seseorang yang menguasai kompetensi itu berarti dapat 
memahami dan menggunakan bahasa dalam berbagai konteks dan 
situasi. Ketika seorang guru di depan kelas bertutur, “Anak-anak, 
kapurnya habis, ya?”, anak yang memiliki kompetensi komunikatif 
akan segera berlari ke kantor untuk mengambil kapur; dan bukannya 
menjawab pertanyaan guru, “Oh, iya Pak Guru. Sejak kemarin 
memang tak ada kapur sama sekali.”  

Kompetensi wacana mengacu pada interpretasi pesan 
individual, hubungan antara pembicara dan bagaimana makna 
direpresentasikan dalam hubungannya dengan seluruh wacana atau 
teks. Kemampuan ini menunjukkan adanya keterampilan dalam 
menggunakan wacana yang kohesif dan koherensif; penggunaan unsur-
unsur pembentuk wacana yang padu dan utuh, termasuk penggunaan 
piranti kohesi dan koherensi. Kompetensi strategik mengacu pada 
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penguasaan strategi berkomunikasi, termasuk bagaimana memulai, 
menghentikan, mempertahankan, memperbaiki, dan mengarahkan 
kembali komunikasi. Seseorang yang memiliki kompetensi ini dapat 
memulai pembicaraan atau penulisan dengan baik dan lancar serta 
dapat diterima. Ia dapat melanjutkannya, kalau perlu menghentikan 
untuk sementara dan melanjutkan kembali. Jika ada kesalahan-
kesalahan, ia dapat memperbaikinya. Jika telah terjadi penyelewengan 
permasalahan pembicaraan, ia dapat mengarahkannya kembali; dan ia 
dapat menutup dengan baik pembicaraannya.  

Jika seseorang telah menguasai kompetensi ini dengan baik, 
pembicaraannya akan tertata dalam komposisi pembukaan, isi, dan 
penutup berbobot seimbang. Pandangan komunikatif tentang bahasa 
meliputi:  

(1) Bahasa merupakan sistem untuk mengekspresikan makna,  

(2) Fungsi utama bahasa adalah untuk berinteraksi dan 
berkomunikasi,  

(3) Struktur bahasa merefleksikan fungsinya dan penggunaan 
komunikatif, dan  

(4) Unit utama bahasa bukan hanya ciri struktural dan 
gramatikal, tetapi kategori makna komunikatif dan fungsional seperti 
tampak dalam wacana.  

Menurut Halliday, penggagas utama fungsi bahasa dalam 
komunikasi, fungsi bahasa meliputi:  

(1) Fungsi instrumental: menggunakan bahasa untuk 
memperoleh sesuatu,  

(2) Fungsi regulatori: menggunakan bahasa untuk mengontrol 
perilaku orang lain,  

(3) Fungsi interaksional: menggunakan bahasa untuk 
berinteraksi dengan orang lain,  
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(4) Fungsi personal: menggunakan bahasa untuk 
mengungkapkan perasaan dan makna,  

(5) Fungsi heuristik: menggunakan bahasa untuk belajar dan 
menemukan makna,  

(6) Fungsi imajinatif: menggunakan bahasa untuk menciptakan 
dunia imajinasi, dan  

(7) Fungsi representasional: menggunakan bahasa untuk 
menyampaikan informasi.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengajaran menyesuaikan 
dengan pengaruh luar melalui adopsi, adaptasi, dan diversifikasi. 
Adopsi menunjukkan konsep dan teori yang ada diambil sepenuhnya 
tanpa penyesuaian. Adaptasi menunjukkan konsep baru diambil bagian 
yang dianggap sesuai kemudian dimodifikasi dan diterapkan. Dalam 
diversifikasi, bagian yang ada ditiru sebagian, dikembangkan, 
dimodifikasi dan diterapkan dengan mengikuti pola yang ada.  

Berbagai metode diterapkan, dikaji, dicari kelemahannya, dan 
dikritik untuk disempurnakan setelah ditemukan bukti-bukti baru. 
Sebelum 1980an, metode mengajar bahasa Inggris diadopsi di mana-
mana karena dianggap hal baru. Prinsip-prinsip pembelajaran 
dirumuskan dalam konsep pendekatan, metode, dan teknik. Pada akhir 
abad ke-19, usaha peningkatan pengajaran bahasa mengadopsi prinsip-
prinsip umum dan teori yang berkaitan dengan bagaimana bahasa itu 
dipelajari, bagaimana pengetahuan bahasa itu direpresentasikan dan 
diorganisasikan di dalam memori, atau bagaimana bahasa itu sendiri 
dibentuk. Para ahli linguistik terapan seperti Henry Sweet, Otto 
Jespersen, dan Harold Palmer mengelaborasi prinsip-prinsip dan 
pendekatan yang secara teoretis ke arah desain program pengajaran 
bahasa, mata pelajaran, materi pembelajaran. Meskipun demikian, 
banyak hal praktis yang khusus dibiarkan dikerjakan oleh pakar yang 
lain. Mereka mencari jawaban yang rasional seperti yang berkaitan 
dengan prinsip seleksi dan pengurutan kosakata dan tata bahasa. Tidak 
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satupun dari pakar tersebut melihat gagasan mereka dapat diwujudkan 
secara ideal dalam metode yang ada. 

e. Redefinisi Makna Pendekatan dan Metode dalam 
Pembelajaran Bahasa 

Pemerian pendekatan dan metode berbeda secara teori dan 
praktik. Pakar linguistik terapan AS Edward Anthony (1963) 
memperkenalkan tiga tingkatan konseptualisasi dan organisasi yang 
diistilahkannya dengan pendekatan, metode, dan teknik yang bersifat 
hierarkhis. Pendekatan adalah seperangkat asumsi korelatif yang 
menangani hakikat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pendekatan 
bersifat aksiomatif. Pendekatan memerikan hakikat pokok bahasan 
yang diajarkan. Metode merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian 
bahan bahasa secara rapi dan tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya 
yang berkontradiksi, dan kesemuanya itu didasarkan pada pendekatan 
yang dipilih. Pendekatan itu bersifat aksiomatif sedangkan metode 
bersifat prosedural.  

Di dalam satu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. 
teknik bersifat implementasional yang secara aktual berperan di dalam 
kelas. Teknik merupakan suatu kiat, suatu siasat, atau penemuan yang 
digunakan untuk menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan 
langsung. Teknik haruslah konsisten dengan metode. Oleh karena itu, 
teknik harus selaras dan serasi dengan pendekatan. Usulan Anthony ini 
gagal menjelaskan hakikat metode, karena tidak disebutkan peranan 
para guru dan pembelajar dalam operasionalisasi sebuah metode. 
Dalam metode itu juga tidak disebut peranan bahan-bahan 
instruksional ataupun bentuk yang ingin mereka peroleh. Pendekatan 
dan metode diperlukan atau digarap pada tataran desain, tataran tempat 
menentukan tujuan, silabus, dan isi, serta merupakan wadah tempat 
menetapkan peranan- peranan para guru, para pembelajar, dan bahan 
pembelajaran. Fase implementasi, yang merupakan tingkatan teknik 
dalam model Anthony, diacukan dengan istilah yang lebih 
komprehensif yakni prosedur. Jadi, suatu metode secara teoretis 
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berhubungan dengan suatu pendekatan; secara organisasional 
ditentukan oleh desain, dan secara praktis direalisasikan dalam 
prosedur. Dengan mengacu pada konsep paradigma model Khun 
(1962) dan munculnya perkembangan inovasi pengajaran di berbagai 
aspek, dapat dikatakan bahwa pengajaran bahasa kini memasuki 
paradigma baru. Ada lima kritik yang dialamatkan untuk mendukung 
perubahan paradigma: (1) kritik dari bawah, (2) peranan faktor 
konteks, (3) kebutuhan pengembangan kurikulum, (4) kekurangan data 
penelitian, dan (5) kemiripan dengan pembelajaran di kelas pada 
umumnya. Respon pertama yang terjadi terhadap kritik tersebut ialah 
membuat redifinisi. Richrads dan Rodgers (2001) berpendapat istilah 
pendekatan dan dan metode telah digunakan kurang cermat. Termasuk 
dalam approaches ialah: (1) communicative language teaching, (2) competency-
based language teaching, (3) content-based instruction, (4) cooperative learning, (5) 
lexical approaches, (6) multiple intelligences, (7) the natural approaches, (8) 
neurolinguistic programming, (9) task-based language teaching, dan (10) whole 
language.  

Kesepuluh pendekatan tersebut banyak diadopsi dan 
dielaborasi secara penuh dalam bentuk teori, belajar bahasa dan 
pembuatan prinsip pengajaran bahasa. Sebenarnya, tidak satupun dari 
kesepuluh pendekatan tersebut yang menunjukkan prinsip khusus dan 
teknik tertentu dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan diterapkan 
secara fleksibel dan memungkinkan diinterpretasikan dan diaplikasikan 
secara bebas oleh individu. Pendekatan selalu bisa disempurnakan dan 
dibarukan berdasarkan hasil-hasil pengalaman lapangan yang baru 
muncul. Di sisi lain, metode menunjukkan rancangan pembelajaran 
khusus atau rancangan berbasis sistem dari teori bahasa tertentu dan 
teori belajar bahasa. Metode berisi rincian detail isi, peran guru dan 
siswa, prosedur dan teknik pengajaran.  

Metode bersifat relatif ketat, terikat waktu, dan umumnya tidak 
bisa diinterpretasi secara berbeda oleh antarin dividu. Metode dipelajari 
dari pelatihan. Peran guru ialah mengikuti aturan bagaimana 
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menerapkan metode tersebut secara praktis sesuai aturan yang 
ditetapkan. Berikut ini ialah contoh metode: (1) audiolingualism, (2) 
counseling-learning, (3) situational-language teaching, (4) the silent way, (5) 
suggestopedia, dan (6) total physical response.  

Jika pendekatan memiliki ketahanan hidup lebih lama, karena 
sifatnya yang fleksibel dan multitafsir, metode cenderung lebih singkat 
daya tahannya karena metode terikat pada aturan khusus. Pamor 
metode semakin pudar dan dianggap berakhir pada 1980an. Namun, 
metode dianggap memiliki keunggulan dibanding pendekatan.  

Pertama, pendekatan bersifat umum sehingga sering tidak ada 
asumsi yang jelas dan tidak memiliki prinsip-prinsip penerapannya di 
kelas.  

Kedua, pemahaman tentang makna pendekatan tergantung 
pada kemampuan individu guru, keterampilan, dan keahlian masing-
masing.  

Ketiga, sering tidak ada kriteria untuk menetapkan suatu 
metode dianggap salah atau benar.  

Keempat, guru yang kurang memiliki latihan yang cukup bisa 
menjadi frustrasi dan pendekatan menjadi barang menakutkan.  

Sebaliknya metode memiliki keunggulan bagi guru. Pertama, 
metode memberi solusi atas apa yang diperlukan dan bagaimana 
menerapkannya di dalam kelas karena metode menawarkan resep apa 
yang diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Kedua, metode 
mendorong terciptanya masyarakat professional yang memiliki tujuan 
umum, ideologi, dan tujuan khusus yang sama. Ketiga, metode 
membentuk mainstream pemikiran (cohort) yang diikuti kelompok 
umum melalui bagi pengalaman dan ide. Keempat, metode bisa 
difungsikan sebagai sumber belajar Selain itu, walaupun sudah 
ditemukan berbagai metode mengajar lengkap dengan kekurangan dan 
kelebihannya, diyakini tidak ada satu metode yang paling unggul dan 
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bisa digunakan untuk semua kebutuhan pengajaran. Bersama-sama 
dengan dinamika kelas, metode berubah dan efektivitasnya disesuaikan 
dengan konteks.  

Ini bukti lain bahwa pengajaran memang harus berubah 
mengikuti lingkungannya. Dewasa ini pembelajaran berbasis konteks 
(CTL) atau Pembelajaran Aktif, Kreatif, Inovatif, dan Menyenangkan 
(PAKEM/PAIKEM) telah menggabungkan konsep-konsep psikologi 
belajar konstruktivisme, effective teaching, collaborative learning, self-
motivated and self-directed learning, problem based learning, multiple 
intelligences, dan authentic assessment atau penilaian berbasis kelas. 
Kesemuanya menuntut adanya penyesuaian metode mengajar melalui 
adopsi dan adaptasi. 
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BAB VII 

KESANTUNAN BERBAHASA, DAN IMPLEMENTASI 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 

 

a. Kesantunan berbahasa 
Kesantunan berbahasa merupakan sebuah perilaku kesopanan 

yang terdapat dalam budaya komunikasi. Sikap kesopanan seseorang 
dapat dikatakan memiliki sifat bijak, pemurah, simpatik, dan rendah 
hati jika menggunakan bahasa yang santun. Oleh sebab itu sudah 
saatnya orang menyadari pentingnya partisipasi dan interaksi dan 
menerapkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang santun di dalam 
masyarakat luas.  

Kesantunan berkaitan dengan budaya dan nilai yang bersifat 
relatif di suatu masyarakat. Suatu tuturan dapat dikatakan sopan, akan 
tetapi di tempat lain bisa saja dianggap menjadi tidak sopan. Sebaiknya 
kita harus paham dan bisa menempatkan diri dengan sadar dimana kita 
berkomunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial, oleh sebab itu, 
sudah seharusnya setiap manusia paham akan tata cara berinteraksi 
dalam kehidupan sehari-hari. Markhamah dan Atiqa Sabardila 
(2013:153) menyatakan bahwa kesantunan merupakan suatu cara yang 
dilakukan penutur saat berkomunikasi supaya penutur tidak merasa 
tertekan, tersudut, dan tersinggung. Kesantunan berbahasa dalam hal 
ini berupaya untuk menjaga harga diri pembicara maupun pendengar. 
Penggunaan bahasa yang santun saat berkomunikasi akan membuat 
mitra tutur dan lawan bicara merasa dihormati, nyaman, dan tidak 
menimbulkan kesalah pahaman.  
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Menurut Leech (dalam Jumanto, 2017: 87) mengkaji 
kesantunan berkaitan dengan bidal percakapan Grice (1975). Bidal-
bidak percakapan dari Grice ini sering dilanggar atau tidak dipatuhi 
dalam interaksi sosial. Akibat banyaknya pelanggaran yang terjadi, 
Leech menggaukan dua prinsip kesantunan untuk menghindari ujaran 
yang berpotensi mengancam bahkan merusak muka. Dua prinsip 
kesantunan tersebut, yaitu: (a) meminimalkan ungkapan perasaan yang 
tidak santun, dan memaksimalkan ungkapan perasaan yang santun, (b) 
memilih tuturan yang tidak merendahkan status orang lain (harga diri), 
atau menghindari tuturan yang bisa membuat seseorang kehilangan 
muka (harga dirinya). Ada beberapa hal yang dirumuskan oleh Leech 
yang tidak boleh dilakukan seorang penutur kepada petutur, yaitu: (a) 
jangan menyuruh, (b) tidak boleh mengatakan hal buruk tentang 
petutur, (c) tidak boleh mengungkapkan perasaan senang hati ketika 
petutur sedang bersedih, (d) jangan menyerang pandangan petutur, (e) 
tidak boleh memuji diri sendiri, atau membicarakan tentang kekayaan, 
kekuatan diri sendiri secara terus-menerus. Berdasarkan kelima 
larangan tersebut, Leech mengajukan tujuh bidal kesantunan. Tujuh 
bidal kesantunan tersebut yaitu:  

1. Bidal Ketimbangrasaan  

a. Meminimalkan biaya kepada orang lain. 

 b. Memaksimalkan maslahat (keuntungan) terhadap orang lain.  

Contoh:  

“Anda makan dahulu, saya belakangan.” Tuturan tersebut lebih santun 
daripada: “Saya makan dahulu, ya.”  

2. Bidal Kemurahhatian 

a. Meminimalkan maslahat terhadap diri sendiri.  

b. Memaksimalkan biaya terhadap diri sendiri.  
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Contoh: “Biar saya pindahkan kursi itu ke sana.” Tuturan di atas lebih 
santun daripada: “Pindahkan kursi itu ke sana!”  

3. Bidal Pujian 

 a. Meminimalkan penjelekan terhadap orang lain.  

b. Memaksimalkan pujian terhadap orang lain. 

Contoh: “Mobilmu bagus juga ternyata!” Tuturan tersebut lebih santun 
daripada: “Mobilmu kok keropos gitu ya?”  

4. Bidal Kerendahhatian 

a. Meminimalkan pujian terhadap diri sendiri.  

b. Memaksimalkan penjelekan terhadap diri sendiri. 

 Contoh: “Ah, baju ini sudah lama, kok. Baru saya pakai.” Tuturan 
tersebut lebih santun daripada:  

“Ya, baju ini masih baru. Aku beli tiga hari yang lalu!”  

5. Bidal Kesepakatan  

a. Meminimalkan ketidaksepakatan antara diri sendiri dengan orang 
lain. b. Memaksimalkan kesepakatan antara diri sendiri dengan orang 
lain. Contoh:  

“Saya setuju atas usul anda kemarin.” Tuturan tersebut lebih santun 
daripada: “Saya tidak setuju atas usul anda kemarin.” 

 6. Bidal Simpati  

a. Meminimalkan antipati antara diri sendiri dengan orang lain.  

b. Memaksimalkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain.  

Contoh:  

“Saya ikut sedih kucingmu mati.” Tuturan tersebut lebih santun 
daripada: “Biar saja, mati. Kan Cuma kucing.”  
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7. Bidal Pertimbangan Bidal  

Bidal ini menjelaskan bahwa suatu pertimbangan tertentu yang 
diberikan atas pendapat dari orang lain (memaksimalkan rasa senang 
kepada orang lain) dianggap menunjukkan kesantunan daripada tidak 
sama sekali (memaksimalkan rasa tidak senang kepada orang lain),  

contoh dalam tuturan berikut ini:  

“Apa yang saudara sampaikan itu kurang tepat, tetapi dapat kita 
pertimbangkan kembali.” Tuturan tersebut lebih santun daripada: 
“Apa yang saudara sampaikan itu sangat kurang tepat.”  

Semua bidal kesantunan menurut Leech tersebut merupakan 
strategi menjaga muka orang lain saat berinteraksi. Pranowo (2012:1-
3) mengatakan bahwa ungkapan kepribadian yang baik, benar, dan 
santun perlu dikembangkan pada diri pribadi seseorang. Hal tersebut 
merupakan cerminan budi pekerti halus dan pekerti luhur seseorang. 
Penggunaan bahasa yang santun mampu menjaga harkat dan martabat 
dirinya dan menghormati orang lain. Menjaga harkat dan martabat 
ialah substansi kesantunan, sedangkan menghormati orang lain itu 
bersifat perlokutif. Menurut Ngalim (2015:78) menyatakan bahwa 
kesantunan berbahasa sama dengan wujud perilaku berbahasa yang 
telah disepakati komunitas pemakai bahasa tertentu dengan saling 
menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya.  

Jadi, kesantunan berbahasa diwujudkan dalam perilaku 
manusia dengan cara yang berbeda-beda akan tetapi sesuai dengan 
aturan norma sopan santun sehingga tercipta hubungan yang baik 
dalam berinteraksi. Nadar (2013:251) mengatakan bahwa kesopanan 
berbahasa dapat disebut kesantunan berbahasa yang dipakai penutur 
untuk mengurangi rasa tidak senang, tidak berkenan hati, atau sakit hati 
akibat tuturan yang diucapkan oleh penutur. Maksudnya, dengan 
komunikasi bahasa yang santun dapat menjadikan kegiatan 
berkomunikasi menjadi baik dan saling menghormati. Seperti yang 
dikatakan Chaer (2010:10) kesantunan berbahasa pada suatu tuturan 
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terdapat tiga kaidah yang harus dipatuhi seperti; formalitas, kesamaan, 
dan ketidaktegasan.  

Kaidah formalitas memiliki arti jika tuturan tidak boleh ada 
unsur pemaksaan. Kaidah kesamaan berarti adanya kesetaraan penutur 
dengan lawan tutur, dan kaidah ketidaktegasan dapat diartikan bahwa 
lawan tutur mempunyai pilihan untuk mersepon tuturan yang telah 
disampaikan. Prayitno (2011:31) mengungkapkan prinsip kesantunan 
berhubungan dengan pandangan norma sosial, teori kontrak 
percakapan, teori maksim percakapan, serta teori penyelamatan muka. 
Pandangan norma sosial merupakan ciri masyarakat yang pasti 
memiliki adat istiadat, aturan norma, dan tatanan masyarakatl. 
Kesantunan sosial tersebut bersifat mengikat partisipasi dalam 
hubungan masyarakat. Berhubungan dengan penelitian, Rahardi 
(2005:35) mengatakan penelitian kesantunan mengambil kajian 
penggunaan bahasa pada suatu masyarakat dengan bahasa tertentu atau 
berbeda-beda. Perbedaan kehidupan masyarakat dengan bermacam-
macam latar belakang budaya dan situasi sosial ini dapat disatukan 
dengan kesantunan berbahasa untuk saling menghormati. Dapat 
disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa merupakan bagian dari etika 
dalam hubungan komunikasi agar tercipta dengan baik, santun dan 
mencegah adanya permasalahan dalam segala kegiatan yang dilakukan 
manusia.  

Rahardi (2006:59) menyatakan bahwa Leech membagi prinsip 
kesantunan menjadi enam yang terdiri dari; maksim kebijaksanaan 
(mengurangi kerugian orang lain dan menambahi keuntungan orang 
lain), maksim kedermawanan (mengurangi keuntungan diri sendiri dan 
menambahi pengorbanan diri sendiri), maksim penghargaan 
(mengurangi cacian pada orang lain dan menambahi pujian pada orang 
lain), maksim kesederhanaan (mengurangi pujian pada diri sendiri dan 
menambahi cacian pada diri sendiri), maksim permufakatan 
(mengurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain dan 
meningkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain), serta 
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maksim simpati (mengurangi antipati antara diri sendiri dengan orang 
lain dan meningkatkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain).  

1. Maksim Kebijaksanaan  

Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006: 60) menyatakan bahwa 
prinsip kesantunan peserta pertuturan sebaiknya berpegang pada 
prinsip untuk mengurangi keuntungan pada diri sendiri dan 
memaksimalkan keuntungan untuk orang lain dalam kegiatan bertutur. 
Jika sudah memaksimalkan keuntungan untuk orang lain maka dapat 
dikatakan penutur sudah bersikap sopan dan bijaksana. Orang yang 
bertutur dengan memegang prinsip maksim kebijaksanaan akan 
dikatakan sebagai orang yang santun. Selain itu, tuturan yang 
berpegang teguh pada maksim kebijaksanaan ini dapat terhindar dari 
sikap iri hati, dengki, dan sikap lainnya yang kurang santun kepada 
lawan bicara. Demikian pula perasaan sakit hati akibat dari perlakuan 
orang lain dapat diminimalkan jika maksim kebijaksanaan ini dipegang 
secara teguh dan dilaksanakan dalam kegiatan bertutur atau 
berinteraksi. Jadi, menurut maksim ini, kesantunan saat kegiatan 
bertutur dapat dilakukan jika maksim kebijaksanaan dilaksanakan 
dengan baik. Penjelasan dan pelaksanaan maksim kebijaksanaan dalam 
komunikasi yang sebenarnya dapat dilihat pada contoh di bawah ini: 

 Tuan rumah: “Silakan makan saja dulu, nak!” Tadi kami semua sudah 
mendahului”  

Tamu: “Wah, saya jadi tidak enak, Bu”.  

Contoh tersebut dituturkan oleh seorang Ibu kepada seorang anak 
muda yang sedang bertamu di rumah Ibu tersebut. Pada saat itu, ia 
harus berada di rumah Ibu tersebut sampai malam karena hujan sangat 
deras dan tidak segera reda (Rahardi, 2006:60).  

Pada tuturan di tersebut tampak sangat jelas bahwa tuturan si 
Tuan rumah memaksimalkan keuntungan bagi sang tamu. Pada 
umunya, tuturan semacam itu dapat ditemukan dalam keluarga-
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keluarga masyarakat di desa. Orang desa biasanya sangat menghargai 
tamu, baik tamu yang datangnya sudah direncanakan maupun datang 
secara kebetulan. Selain itu, sering kali minuman dan makanan yang 
disajikan kepada sang tamu diupayakan sebaik mungkin sehingga layak 
di nikmati oleh sang tamu.  

2. Maksim Kedermawanan  

Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006: 61) berpendapat bahwa 
maksim kedermawanan bisa disebut dengan maksim kemurahan hati, 
artinya orang yang bertutur diharapkan dapat menghormati orang lain. 
Penghormatan terhadap orang lain dapat terjadi jika penutur 
mengurang keuntungan atas dirinya sendiri dan memaksimalkan 
keuntungan untuk orang lain.  

Contoh:  

Anak kos A: “Mari saya cucikan baju kotormu! Pakaianku tidak banyak 
yang kotor.”  

Anak kos B: “Tidak usah, Mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga 
kok.” 

Tuturan di atas merupakan cuplikan pembicaraan antar anak 
kos di Yogyakarta (Rahardi, 2006:61). Terlihat jelas bahwa anak yang 
satu sangat akrab dan berhubungan baik dengan anak yang satunya. 
Tuturan yang disampaikan si A di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa 
ia sedang berusaha memaksimalkan keuntungan orang lain dengan cara 
menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Cara itu dilakukan dengan 
menawarkan bantuan untuk mencuci pakaian kotornya anak kos B. 
Pada kehidupan masyarakat Jawa, hal tersebut sering terjadi karena 
merupakan wujud nyata sebuah kerja sama. Misalnya saja, gotong 
royong dan kerja sama untuk membuat bangunan rumah. Hal tersebut 
dapat dikatakan sebagai realisasi maksim kedermawanan atau maksim 
kemurahan hati di kehidupan bermasyarakat. Orang yang tidak suka 
membantu orang lain, tidak pernah bekerja sama dengan orang lain, 
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dapat dikatakan tidak sopan dan biasanya tidak memiliki banyak teman 
dalam pergaulan sehari-sehari di hidupnya. Tuturan di bawah ini dapat 
dicermati untuk memperjelas pernyataan ini:  

Kakak: “Dik, Indosiar filmnya bagus lho, sekarang!”  

Adik: “Sebentar, Kak. Saya hidupkan dulu saluran listriknya.”  

Dituturkan oleh seorang kakak kepada adiknya di sebuah keluarga. 
Mereka sedang membicarakan acara televisi tertentu, kemudian sang 
Adik memaksimalkan keuntungan kepada sang Kakak dengan 
menghidupkan saluran listriknya.  

3. Maksim penghargaan  

Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006: 62) menjelaskan bahwa 
seseorang bisa dianggap santun jika dalam komunikasi bertutur 
berusaha untuk memberikan penghargaan terhadap pihak lain. Pada 
maksim ini, diharapkan penutur dan mitra tutur tidak saling mengejek, 
tidak saling mencela, tidak saling membenci, dan tidak saling 
merendahkan pihak lawan bicara. Penutur yang mengejek peserta tutur 
lain saat kegiatan bertutur dapat dikatakan sebagai orang yang tidak 
sopan. Dikatakan seperti itu, karena mengejek merupakan tindakan 
tidak menghargai orang lain. Disebut perbuatan yang tidak baik, 
tindakan tersebut harus dihindari dalam pergaulan yang sebenarnya. 
Untuk memperjelas pernyataan tersebut, tuturan di bawah ini dapat 
dicermati:  

Siswa A: “Pak, aku tadi sudah berpidato di acara perpisahan.”  

Guru B: “Oya, tadi aku melihat dan mendengar suaramu jelas dan 
bagus sekali dari sini.”  

Dituturkan oleh seorang siswa kepada salah satu gurunya bahwa ia 
telah berpidato di acara perpisahan sekolah.  
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4. Maksim kesederhanaan  

Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006: 64) maksim 
kesederhanaan dapat disebut maksim kerendahan hati, dalam 
komunikasi peserta tutur diharapkan dapat memiliki sikap kerendahan 
hati dengan cara mengurangi pujian atas dirinya sendiri. Orang bisa 
dikatakan sombong hati jika dalam komunikasi bertutur selalu 
mengunggulkan dirinya sendiri atau memuji dirinya sendiri. Di 
kehidupan masyarakat Indonesia, kesederhanaan atau kerendahan hati 
dijadikan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Sebagai 
contoh tuturan di bawah ini sering terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat.  

Ibu A: “Nanti Ibu yang memberikan sambutan ya dalam rapat Dasa 
Wisma!”  

Ibu B: “Waduh,.... nanti grogi aku”  

Tuturan terjadi saat pertemuan rapat Dasa Wisma. Dituturkan 
oleh seorang Ibu anggota Dasa Wisma kepada temannya. Mereka 
sedang berangkat bersama-sama. Ibu A menyuruh Ibu B untuk 
memberikan sambutan. Akan tetapi, ibu B bersikap rendah hati bahwa 
ia nanti bisa grogi. Sekretaris A: “Dik, nanti rapatnya dibuka dengan 
doa dulu, ya! Anda yang memimpin!” Sekretaris B: “Ya, Mbak. Tapi 
suara saya jelek lho.” Tuturan terjadi di sebuah kantor. Dituturkan oleh 
seorang sekretaris kepada sekretaris lain yang masih junior. Sekretaris 
A meminta sekretaris B untuk memimpin doa saat rapat nanti. Akan 
tetapi, sekretaris B menjawab dengan rendah hati dan menyatakan jika 
suaranya jelek (Rahardi, 2005:64).  

5. Maksim Permufakatan  

Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006: 64) mengatakan bahwa 
maksim permufakatan bisa disebut maksim kecocokan. Pada maksim 
ini, menekankan supaya si penutur dan mitra tutur dapat saling 
membina kecocokan, persetujuan atau kemufakatan di dalam kegiatan 
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bertutur. Penutur dan mitra tutur dapat dikatakan memiliki sikap yang 
santun jika sudah terjadi kemufakatan atau kecocokan dalam kegiatan 
bertutur. kehidupan masyarakat Jawa, orang tidak diperbolehkan 
membantah secara langsung atas apa yang dituturkan orang lain. 
Kehidupan masyarakat Jawa dahulu, wanita tidak diperkenankan 
menentang sesuatu yang dikatakan pria. Jika kita mencermati orang 
bertutur masa saat ini, seringkali si mitra tutur menggunakan anggukan 
anggukan untuk tanda setuju, acungan jempol, wajah tanpa kerutan 
pada dahi, dan lainnya. Hal tersebut merupakan sifat paralinguistik 
kinetik untuk menyatakan maksud tertentu.  

Contoh:  

Guru A: “Ruangannya gelap ya, Bu”! 

Guru B: “He, eh! Saklarnya mana, ya?” 

Tuturan terjadi saat mereka berada di ruang guru. Dituturkan 
oleh seorang guru kepada temannya yang juga seorang guru. Guru A 
bertanya dengan penuh makna tentang ruangan yang gelap. Kemudian 
Guru B merespon secara tanggap dengan pemikiran yang sama dan 
segeramencari saklar. Noni: “Nanti malam kita makan bersama ya, 
Yun! ”Neni: “ Boleh. Saya tunggu di Bambu Resto.” Dituturkan oleh 
seorang mahasiswa kepada temannya pada saat mereka sedang berada 
di ruang kelas. Noni mengajak Neni untuk makan malam bersama. 
Kemudian, Neni menanggapi dengan menyetujuinya bahwa ia mau 
makan malam bersama Noni (Rahardi, 2006:65).  

6. Maksim kesimpatian  

Menurut Leech (dalam Rahardi, 2006: 65) mengungkapkan 
bahwa maksim kesimpatian merupakan pemberian sikap perhatian. 
Tujuan maksim ini ialah agar peserta tutur dapat memaksimalkan sikap 
sikap simpatinya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. 
Masyarakat tutur di Indonesia, menjunjung tinggi sikap simpati kepada 
orang lain dalam komunikasi sehari-hari. Jika peserta tutur tidak 
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memiliki sikap simpati maka dapat dikatakan peserta tutur memiliki 
sikap antipati dan bisa dikatakan sebagai suatu tindakan tidak santun. 
Sikap simpati kepada orang lain bisa ditunjukkan dengan cara 
memberikan senyuman, anggukan, gandengan tangan, dan lainnya.  

Contoh: 

Siswa A: “Mas, aku akan ujian tesis minggu depan”.  

Siswa B: “Wah, proficiat ya! Kapan pesta?”  

Tuturan terjadi di ruang perpustakaan kampus. Dituturkan oleh 
siswa kepada siswa yang lain. Kemudian, siswa B menanggapi dengan 
rasa simpati/ perhatian. Senada dengan pendapat Leech dalam Wijana 
dan Rohmadi (2011: 53) prinsip kesopanan memiliki enam maksim, 
yakni maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim 
penerimaan, maksim kerendahana hati, maksim kecocokan, dan 
maksim kesimpatian. 

b. Implementasi Kesantunan Berbahasa dalam 
pembelajaran bahasa 
Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia dalam 

kehidupan masyarakat berupa bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap 
manusia. Bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi 
keberadaannya sangat penting di masyarakat. Komunikasi melalui 
bahasa memungkinkan setiap orang dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan fisik dan sosialnya serta untuk mempelajari kebiasaan, 
kebudayaan, adat istiadat, serta latar belakang masing-masing. Sekolah 
berfungsi sebagai pelaksana pembelajaran yang resmi. Banyak unsur 
yang terlibat dalam mendukung tujuannya.  

Dalam pembelajaran di sekolah bahasa merupakan alat 
komunikasi yang sangat penting. Penggunaan bahasa untuk 
bersosialisasi tidak terlepas dari faktor-faktor penentu tindak 
komunikasi serta prinsip-prinsip kesantunan dan direalisasikan dalam 
tindak komunikasi. Dalam penilaian kesantunan berbahasa minimal 
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ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana kita bertutur dan 
dengan siapa kita bertutur. Hakikatnya kesantunan berbahasa adalah 
etika kita dalam bersosioalisasi di masyarakat dengan penggunaan 
bahasa dan pemilihan kata yang baik, dengan memerhatikan di mana, 
kapan, kepada siapa, dengan tujuan apa kita berbicara secara santun. 
Hal tersebut senada dengan pendapat Wijana (1996: 11), bahwa bentuk 
bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh 
maksud dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini bentuk-bentuk 
tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan 
maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat 
diutarakan dengan tuturan yang sama.  

Budaya kita menilai berbicara dengan menggunakan bahasa 
yang santun akan memperlihatkan sejati kita sebagai manusia yang 
beretika, berpendidikan, dan berbudaya yang mendapat penghargaan 
sebagai manusia yang baik. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik 
dengan tindak komunikasi dalam kesantunan berbahasa di sekolah, 
karena interaksi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar 
tentu berlangsung lama atau tidak sebentar. Faktor-faktor penentu 
tindak komunikasi serta prinsip-prinsip kesantunan sangat penting 
dalam realisasi komunikasi di sekolah. Kondisi ideal yang diharapkan 
seperti di atas, kadang kala berbenturan dengan kenyataan yang terjadi 
di lapangan. Masih sering dijumpai dalam proses pembelajaran di kelas, 
baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa, penutur menggunakan 
kalimat yang sering tidak sesuai dengan etika dan tutur kata yang sopan. 
Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor kebiasaan yang dilakukan di 
rumah, lingkungan, maupun teman sepergaulan. Oleh karena itu, kita 
sebagai tenaga pendidik harus berupaya untuk selalu menggunakan 
bahasa yang santun.  

Sikap dan tuturan guru di kelas mempunyai pengaruh yang 
besar terhadap sikap dan tuturan siswa. Oleh karena itu, guru sebagai 
teladan dan anutan bagi siswa harus bisa membawakan diri dan 
bertutur kata dengan baik. Sebagai contoh, sering kita dengar kata-kata 
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yang dituturkan guru kurang pantas pada saat menghadapi anak yang 
tidak bisa mengerjakan tugas di depan kelas; kata yang dilontarkan 
seperti, kamu bodoh. Semestinya guru menggunakan pilihan kata yang 
lebih santun, misalnya, kalau kamu belajar pasti bisa mengerjakan 
dengan baik. Apalagi didukung dengan sifat arogan guru yang 
berlebihan, menyebabkan tuturan dan tindakannya menjadi tidak 
santun. Demikian pula siswa juga biasa bertutur kurang santun, 
misalnya pada saat temannya menjawab salah, sering kita dengan teman 
lainnya mengatakan hai salah, bodoh atau tidak benar jawaban itu. 
Ucapan itu juga disertai dengan bahasa tubuh serta mimik yang kurang 
enak. Ada tuturan yang lebih santun, misalnya, jawaban itu masih 
belum/kurang tepat. 

Belajar dan pembelajaran banyak pandangan belajar yang 
dikemukakan oleh para ahli. Belajar merupakan kegiatan setiap orang. 
Karena itu seseorang dikatakan belajar, bila dapat diasumsikan dalam 
diri orang itu terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu 
perubahan tingkah laku. Hal ini berarti yang dimaksud perubahan 
tingkah laku disini adalah bahwa perubahan dapat mengarah kepada 
tingkah laku yang lebih baik. Belajar adalah modifikasi atau 
memperteguh kelakuan melalui pengalaman (Hamalik, 2009: 27). 
Menurut pengertian tersebut, belajar merupakan suatu proses, suatu 
kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan.  

Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan 
pengubah kelakuan. Tujuan belajar itu prinsipnya sama, yakni 
perubahan tingkah laku. Hanya berbeda cara atau usaha pencapaiannya 
dan menitik beratkan interaksi antara individu dengan lingkungannya. 
Di dalam interaksi terjadi serangkaian pengalaman-pengalaman belajar. 
Dari beberapa pengertian belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa 
belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang yang relatif 
menetap yang meliputi perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, 
pengetahuan, dan pemahaman berkat adanya pengalaman yaitu 
interaksi antara individu dengan lingkungan. Pembelajaran adalah 
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proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan, atau segala sesuatu 
mengenai mengajar (KBBI, 1990: 13).  

Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru karena 
hakekatnya siswa yang lebih aktif. Dengan demikian, proses belajar 
mengajar perlu berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan siswa. 
Pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman belajar yang 
menyenangkan dan berguna bagi siswa. Guru perlu memberikan 
bermacam-macam situasi belajar yang memadai untuk materi yang 
disajikan dan guru perlu menyesuaikan dengan kemampuan dan 
karakteristik siswa. Hal tersebut senada dengan pendapat Lindgren 
dalam Soekamto (1997:5), yang menyatakan bahwa fokus sistem 
pendidikan mencakup tiga aspek, yaitu:  

(1) siswa, yang paling penting sebab tanpa siswa tidak akan nada proses 
pembelajaran,  

(2) pembelajaran yaitu apa yang dihayati siswa apabila mereka belajar, 
bukan apa yang harus dilakukan dosen untuk mengajar tetapi apa yang 
akan dilakukan siswa untuk mempelajarinya, dan  

(3) situasi belajar, yaitu lingkungan tempat terjadinya proses 
pembelajaran yang mencakup semua faktor yang mempengaruhi siswa 
atau proses pembelajaran seperti guru, kelas dan interaksi di dalamnya, 
dan sebagainya.  

Kutipan tersebut, khususnya butir (3), menekankan bahwa 
situasi belajar sangat mempengaruhi siswa dalan proses pembelajaran 
dan interaksi dalam pembelajaran juga mempunyai pengaruh yang 
sangat besar. Interaksi di dalamnya bisa meliputi sikap serta kesantunan 
guru dan murid ketika pembelajaran berlangsung, baik dalam tuturan, 
sikap, gerak-gerik, maupun mimik.  

Kesantunan KBBI (1990: 781) memberikan pengertian bahwa 
santun berarti: halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya); 
sopan; sabar; dan tenang. Kesantunan, dalam konteks yang lebih luas, 
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tidak merujuk kepada kesantunan berbahasa semata-mata tetapi juga 
merujuk kepada aspek nonverval seperti tingkah laku, mimik muka, 
dan nada suara.  

Dalam hal ini Lakoff (1975) mendefinisikan kesantunan 
sebagai perlakuan yang mengurangi pergeseran dalam suatu interaksi. 
Hal ini berarti kesantunan tujuannya untuk menghindari konflik. 
Dalam konteks kesantunan berbahasa, Omar (2000) mengaitkannya 
dengan penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan 
kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung pada pihak pendengar. 
Keadaan yang demikian akan menimbulkan suasana hubungan yang 
harmoni antara penutur dan mitra tutur.  

Orang tua selalu menasehati putra-putrinya untuk bertutur 
yang santun kepada siapa pun, apalagi dengan bapak ibu guru, 
orangtua, dan orang yang lebih tua, juga kepada teman-temannya. 
Nasehat tersebut bermaksud agar tuturan yang diucapkan putranya 
tidak menimbulkan efek yang tidak baik kepada mitra tutur apalagi 
guru sebagai mitra tuturnya. Tuturan seseorang bisa mengakibatkan 
suasana menyenangkan dan sebaliknya tuturan dapat mengakibatkan 
malapetaka. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan siapa kita 
bertutur, dimana kita bertutur, kapan kita harus bertutur, dan 
bagaimana kita bertutur. Dalam KBBI, tutur adalah ucapan; kata; 
perkataan; sedangkan tuturan adalah ucapan; ujaran; cerita, dsb; dan 
penuturan adalah: proses, perbuatan, cara menuturkan. (KBBI, 1990: 
978). Hal tersebut menunjukkan walaupun seseorang sudah bertutur 
dengan menggunakan kata-kata yang indah dan memikat tetapi karena 
penuturannya tidak tepat atau cara menuturkannya tidak tepat, tuturan 
tersebut menjadi tidak diterima dengan baik oleh mitra tuturnya. 
Contoh: 

Pada saat guru memberi reward (hadiah) kepada siswanya yang 
menjawab pertanyaan dengan benar, Ini nak hadiah untuk kamu, 
silakan diambil. Namun pemerian hadiah itu dilakukan dengan cara 
yang kasar dan mimik yang tidak menunjukkan bersahabat. Hal ini 
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akan memberikan kesan yang kurang menyenangkan, dan bahkan bisa 
menjadikan kontra produktif dalam pembelajaran.  

Jadi, tuturan yang santun tidak hanya aspek berbahasa saja yang 
diutamakan, karena penuturan atau cara menuturkan juga harus 
santun, sehingga tujuan tuturan dapat tersampaikan sesuai dengan 
harapan penutur. Contoh lain, pada saat siswa diminta untuk 
mendiskusikan suatu masalah, ada siswa yang mempunyai sikap selalu 
ingin mendominasi pembicaraan, sehingga siswa yang lain hampir tidak 
mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Siswa seperti itu 
mempunyai sikap yang kurang santun, walaupun isi tuturannya 
mengenai sasaran. Ada contoh lain pada saat pelajaran berlangsung, 
seorang guru sedang menjelaskan materi dengan serius. Tiba-tiba ada 
siswa yang berbincang-bincang dengan teman sebelahnya. Ada pula 
siswa yang tidak menghiraukan pelajaran dengan cara melihat ke arah 
lain dan dengan gaya menyepelekan guru yang sedang mengajar, 
tertawa kecil atau sinis merupakan sebagian cara yang tidak menjaga 
suasana komunikasi yang kondusif, tenteram, dan mengenakkan, yang 
bisa berakibat mengganggu tujuan komunikasi. Itu semua adalah 
contoh tuturan atau sikap siswa yang kurang santun. Tuturan yang kita 
gunakan sangat menentukan apakah akan menimbulkan pemahaman 
dan pengertian yang baik, atau bahkan menimbulkan konflik. Oleh 
karena itu tuturan yang digunakan seseorang itu dapat menggambarkan 
kepribadian kita, siapa kita, asal usul kita, sosiobudaya kita, pendidikan 
kita dan banyak hal yang berkaitan dengan kita, apakah baik atau tidak. 
Kata yang mirip maknanya dengan santun adalah sopan, bahkan dua 
kata tersebut lebur menjadi kata majemuk yaitu sopan santun.  

Yule (dalam Fajar, 1996: 104) mengatakan bahwa kesopanan 
sebagai suatu konsep yang tegas, seperti gagasan ‘tingkah laku sosial 
yang sopan’, atau etiket, terdapat dalam budaya. Sopan santun 
menentukan juga prinsip-prinsip umum termasuk sifat bijaksana, 
pemurah, rendah hati, dan simpatik terhadap orang lain. Keraf (2006: 
114) mengatakan yang dimaksud sopan santun adalah memberi 
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penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, khususnya 
pendengar atau pembaca. Rasa hormat di sini tidak berarti memberikan 
penghargaan atau menciptakan kenikmatan melalui kata-kata, atau 
mempergunakan kata-kata yang manis sesuai dengan basa-basi dalam 
pergaulan masyarakat beradab. Bukan itu! Rasa hormat dan gaya 
bahasa dimanisfestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa menyampaikan sesuatu secara jelas 
berarti tidak membuat mitra tutur memeras keringat untuk mencari 
tahu apa yang ditulis atau dikatakan penutur. Kesingkatan dapat dicapai 
melalui usaha untuk mempergunakan katakata secara efisien. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa guru dalam proses pembelajaran tuturan 
yang disampaikan kepada siswa jangan berbelit-belit dan panjang lebar, 
sehingga akan membinggungkan siswa dan akan mempersulit siswa 
dalam menangkap pelajaran. Kesantunan, kesopansantunan, atau etika 
adalah tatacara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 
Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati 
bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus 
menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, 
kesantunan ini biasa disebut “tatakrama”.  

Kesantunan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kesantunan 
berpakaian, kesantunan berbuat, dan kesantunan bertutur. Kecuali 
berpakaian, dua kesantunan terakhir tidak mudah dirinci karena tidak 
ada norma baku yang dapat digunakan untuk kedua jenis kesantun itu. 
Dalam kesantunan berpakaian (berbusana, berdandan), berpakaianlah 
yang sopan di sekolah hindarilah pakaian yang dapat merangsang 
teman terutama lawan jenis, seperti pakaian tembus pandang, 
menampakkan bagian badan yang pada umumnya ditutup, dan rok 
yang terlalu mini atau terbelah terlalu tinggi. Kesantunan perbuatan 
adalah tatacara bertindak atau gerak gerik ketika menghadapi sesuatu 
atau dalam situasi tertentu, misalnya masuk ke ruang kelas jangan 
dengan berlari; ketika di kelas ada tamu yang ingin menemui guru atau 
siswa, kita jangan mengobrol dengan teman; duduk di ruang kelas 
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posisi kaki yang sopan; menghadap orang yang kita hormati yaitu guru 
di kelas.  

Masing-masing situasi dan keadaan tersebut memerlukan 
tatacara yang berbeda. Beberapa contoh yng terkait dengan kesantunan 
tindakan, misalnya tindakan tidak santun apabila kita berwajah murung 
ketika di kelas, duduk dengan “jigrang” ketika mengikuti pelajaran di 
kelas, bertolak pinggang ketika berbicara dengan guru atau teman, 
mendahului teman dengan menyenggol badan ketika akan keluar dari 
kelas, menyelonong ke toilet ketika ada teman yang sudah duluan antri 
menanti giliran, menguap selebar-lebarnya sambil mengeluarkan suara 
di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Kesantunan berbahasa 
tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat tanda verbal atau 
tatacara bertutur. Ketika bertutur, kita tunduk pada norma-norma 
budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. 
Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada 
dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa 
dalam berkomunikasi. Apabila tatacara berbahasa seseorang tidak 
sesuai dengan norma-norma budaya, ia akan mendapatkan nilai negatif. 
Misalnya, dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, 
egois, tidak beradat, bahkan tidak berbudaya. Dari uraian tersebut 
dapat kita katakan bahwa cara menyampaikan ungkapan/berbicara 
adlah dalam bertutur kata dengan halus, baik, dan sopan dalam 
interaksi komunikasi verbal atau tatacara serta peraturan dalam 
bertutur dapat dilihat dalam interaksi antara beberapa pihak yang 
berkomunikasi.  

Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan komunikasi secara 
santun baik verbal maupun non verbal, kita perlu memahami tata cara 
berbahasa yang baik. Tatacara berbahasa sangat penting diperhatikan 
para peserta komunikasi (komunikator dan komunikan) demi 
kelancaran komunikasi. Dengan mengetahui tatacara berbahasa 
diharapkan orang lebih bisa memahami pesan yang disampaikan dalam 
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komunikasi karena tatacara berbahasa bertujuan mengatur serangkaian 
hal berikut.  

1) Apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. 

 2) Ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. 

3) Kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan sela 
diterapkan.  

4) Bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara. 

 5) Bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara.  

6) Kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan.  

Tatacara berbahasa seseorang dipengaruhi norma-norma 
budaya suku bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Tatacara 
berbahasa orang Inggris berbeda dengan tatacara berbahasa orang 
Amerika meskipun mereka sama-sama berbahasa Inggris. Begitu juga, 
tatacara berbahasa orang Jawa berbeda dengan tatacara berbahasa 
orang Batak meskipun mereka sama-sama berbahasa Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa kebudayaan yang sudah mendarah daging pada 
diri seseorang berpengaruh pada pola berbahasanya. Itulah sebabnya 
kita perlu mempelajari atau memahami norma-norma budaya sebelum 
atau di samping mempelajari bahasa. Sebab, tatacara berbahasa yang 
mengikuti norma-norma budaya akan menghasilkan kesantunan 
berbahasa.  

Pembentukan Kesantunan Berbahasa Sebagaimana disinggung 
di depan, bahwa kesantunan berbahasa menggambarkan kesantunan 
atau kesopansantunan penuturnya. Kesantunan berbahasa menurut 
Leech, dalam Wijana (1996:56-61), menyatakan: bahwa pada 
hakikatnya dalam bertutur harus memperhatikan enam prinsip 
kesopanan, yaitu: (1) maksim kebijaksanaan, maksim ini menggariskan 
setiap penutur untuk meminimalkan kerugian kepada orang lain, atau 
memaksimalkan keuntungan bagi orang lain; (2) maksim penerimaan, 
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maksim ini mewajibkan setiap peserta tindak tutur untuk 
memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri, dan meminimalkan 
keuntungan diri sendiri; (3) maksim kemurahan, maksim ini menuntut 
setiap penutur untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, 
dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain; (4) maksim 
kerendahan hati, maksim ini menuntut setiap penutur untuk 
memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan 
rasa hormat pada diri sendiri; (5) maksim kecocokan, maksim ini 
menggariskan setiap penutur dan mitra tutur untuk memaksimalkan 
kecocokan di antara mereka dan meminimalkan ketidakcocokan di 
antara mereka, dan (6) maksim kesimpatian, maksim ini mengharuskan 
setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan 
meminimalkan rasa antipasi kepada mitra tutur. 

Berikut ini contoh yang memperlihatkan bahwa si A mengikuti 
prinsip kesopanan dengan memaksimalkan pujian kepada temannya 
yang ulangannya mendapat nilai paling bagus, tetapi si B tidak 
mengikuti prinsip kesopanan karena memaksimalkan rasa paling pintar 
dan rasa hebat pada diri sendiri.  

A : Tono, Selamat, nilai ulangan kamu paling bagus! 

B : Oh, saya memang pantas mendapatkan nilai yang paling bagus. 
Menghindari pemakaian kata tabu. Tuturan yang tabu terkadang juga 
masih digunakan siswa kepada gurunya. Tuturan yang berbau seks, 
tuturan yang merujuk pada organ-organ tubuh yang lazim ditutupi 
pakaian, kata-kata yang merujuk pada sesuatu benda yang menjijikkan, 
dan kata-kata “kotor” dan “kasar” termasuk kata-kata tabu digunakan 
dalam bertutur di kelas. Contoh berikut ini merupakan tuturan yang 
menggunakan tuturan yang tabu karena diucapkan oleh siswa kepada 
guru ketika pembelajaran sedang berlangsung.  

(1) Pak, mohon izin keluar sebentar, saya mau berak!  
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Contoh kalimat siswa yang tergolong tabu di atas akan menjadi 
ungkapan santun apabila diubah dengan penggunaan eufemisme, 
misalnya sebagai berikut.  

(2) Pak, mohon izin sebentar, saya mau buang air besar. Atau, yang 
lebih halus lagi:  

(3) Bapak, mohon izin sebentar, saya mau ke kamar kecil. Atau, yang 
paling halus:  

(4) Bapak, mohon izin sebentar, saya mau ke belakang.  

Demikian juga guru harus menggunakan bahasa yang santun 
kepada murid. Jika ada murid yang keadaannya sangat menjengkelkan 
atau anak yang sangat bodoh dan malas, guru tetap harus dapat 
mengunakan bahasa yang santun pada murid. Karena secara psikologis 
tuturan guru yang tidak santun akan berakibat fatal pada siswa. 
Misalnya, kata “bodoh” diganti dengan “belajarnya perlu 
ditingkatkan”, “menguap terus” diganti dengan “jangan tidur 
kemalaman”, “malas” karena sering tidak mengerjakan tugas” diganti 
dengan tuturan “berusaha belajar dengan teman dan sebagainya. 
Penggunaan pilihan kata honorifik, yaitu ungkapan hormat untuk 
bertutur dan menyapa orang lain. Walaupun bahasa Indonesia tidak 
mengenal tingkatan, sebutan kata diri Engkau, Anda, Saudara, 
Bapak/ibu mempunyai efek kesantunan yang berbeda ketika kita pakai 
untuk menyapa orang.  

Guru yang menanyakan pada siswa yang mau izin keluar kelas 
sebentar karena ada kepentingan. Maka tidak akan santun jika tuturan 
guru berbunyi seperti tuturan berikut. (1) Engkau mau ke mana? (2) 
He mau ke mana? (3) Mau ke mana? (4) Kamu mau ke mana? Tuturan 
(1), (2), dan (3) kurang santun dituturkan oleh guru.  

Sebaiknya guru menggunakan tuturan “Kamu mau kemana?, 
sehingga tuturan guru menunjukkan kesantunan. Karena tatacara 
berbahasa selalu dikaitkan dengan penggunaan bahasa sebagai sistem 
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komunikasi, selain unsur-unsur verbal, unsur-unsur nonverbal pun 
perlu diperhatikan. Unsur-unsur nonverbal yang dimaksud adalah 
unsur-unsur paralinguistik, kinetik, dan proksemika. Pemerhatian 
unsur-unsur ini juga dalam rangka pencapaian kesantunan berbahasa 
Paralinguistik berkenaan dengan ciri-ciri bunyi seperti suara berbisik, 
suara meninggi, suara rendah, suara sedang, suara keras, atau 
pengubahan intonasi yang menyertai unsur verbal dalam berbahasa. 
Penutur harus memahami kapan unsur-unsur ini diterapkan ketika 
berbicara dengan orang lain kalau ingin dikatakan santun. 

Misalnya, ketika di kelas siswa mau bertanya kepada guru, 
jangan berbisik atau dengan suara rendah. Tentu tidak akan di dengar 
guru dan teman-temannya. Sebaiknya menggunakan suara yang 
sedang. Juga jangan bersuara keras, karena hal tersebut menunjukkan 
ketidaksantunan dalam bertutur di kelas. Gerak tangan, anggukan 
kepala, gelengan kepala, kedipan mata, dan ekspresi wajah seperti 
murung dan senyum merupakan unsur kinesik (atau ada yang 
menyebut gesture, gerak isyarat) yang juga perlu diperhatikan ketika 
berkomunikasi. Apabila penggunaannya bersamaan dengan unsur 
verbal dalam berkomunikasi, fungsinya sebagai pemerjelas unsur 
verbal. Misalnya, seorang siswa disuruh guru mengerjakan soal di 
depan kelas karena tidak menguasai, anak menjawab “Tidak, tidak bisa 
bu, soalnya susah sekali” (verbal) sambil menggelengkan kepala dan 
melambaikan tangan (kinestik). Seharusnya siswa dapat menolak 
permintaan guru dengan cara yang santun, dengan menjawab, “Maaf 
ibu saya belum memahami cara mengerjakan soal itu” (verbal). Guru 
mendengar jawaban siswa juga harus bisa bijaksana, mungkin dengan 
cara membujuk dan memotivasi siswa dengan tuturan yang membuat 
siswa percaya diri dan berani mencoba mengerjakan walaupu tidak 
yakin jawabannya benar. Guru sebaiknya bertutur, “Andi, silakan 
mencoba, ibu percaya Andi bisa nanti akan ibu bantu”. Tuturan guru 
tersebut menjadikan hati siswa luluh dan mau mencoba mengerjakan 
soal yang ada di papan tulis Namun, yang perlu diperhatikan dalam 
konteks ini adalah kinetik atau gerak isyarat (gesture). Gestur dapat 
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dimanfaatkan untuk menciptakan kesantunan berbahasa, dan dapat 
pula disalahgunakan untuk menciptakan ketidaksantunan berbahasa. 
Ekspresi wajah yang senyum ketika guru memasuki kelas akan 
menciptakan kesantunan, tetapi sebaliknya ekspresi wajah yang 
murung ketika guru memasuki kelas dianggap kurang santun.  

Hal lain yang perlu diusahakan adalah menjaga suasana atau 
situasi komunikasi antara guru dan peserta didik. Misalnya, sewaktu 
mengajar hal baru yang memerlukan pembahasan bersama secara 
serius dengan siswa, tidaklah sopan guru menggunakan telepon 
genggam (handphone) atau menerima telepon dari luar, apalagi dengan 
suara keras. Kalau terpaksa menggunakan atau menerima telepon, 
sebaiknya izin dengan siswa. Kecenderungan mendominasi 
pembicaraan, ketika baru diskusi di kelas tentu sikap tersebut tidak 
santun, berbincang-bincang dengan teman sebelah ketika guru sedang 
menjelaskan pelajaran, melihat ke arah lain dengan gaya melecehkan 
pembicara, yaitu guru yang baru menyampaikan materi di kelas, tertawa 
kecil atau sinis merupakan sebagian cara yang tidak menjaga suasana 
komunikasi yang kondusif, tenteram, dan mengenakkan, yang bisa 
berakibat mengganggu tujuan komunikasi. Jadi, nilai dan kesantunan 
mempunyai pertalian yang sangat erat. Seseorang itu dianggap tidak 
santun dan tidak mengamalkan nilai yang baik apabila bercakap 
menggunakan tuturan yang kasar. Dalam proses pembelajaran, guru 
mempunyai peran sentral dan sebagai teladan baik dalam tutur kata 
maupun sikap dan perilakunya. Witherington (dalam Buchori, 1982: 
27) menyatakan, tidak diketahui dengan pasti berapa persenkah guru 
yang memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan psychoneurose; 
hanya dapat dikatakan bahwa jumlah itu cukup besar. 

Sebuah penyelidikan menemukan, bahwa dalam suatu negara 
bagian kira-kira sebesar 15% dari guru-guru adalah orang-orang yang 
gagal dalam menyesuaikan diri mereka. Mereka ini memperlihatkan 
gejala-gejala seperti perasaan yang tidak dapat dikontrol, sarkasme yang 
menyakitkan hati, tekanan-tekanan syaraf, tidak sabar, tidak dapat 
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bersikap ramah dan kekurangan citarasa untuk humor. Tentu saja dari 
semua keterangan itu tidak boleh diambil kesimpulan, bahwa guru-
guru pada umumnya lebih mengutamakan kemampuan berpikir 
(neurotic) sifatnya daripada mereka yang bukan guru. Tetapi posisi 
guru yang mengharuskannya selalu mempunyai hubungan yang erat 
dengan anak didiknya, supaya kejadian-kejadian yang menimpa guru 
yang berhubungan dengan penyakit rohani lebih sedikit jumlahnya. 
Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran tidak akan berlangsung jika 
tidak ada murid dan guru serta unsur lain yang tidak mendukung.  

Hubungan kerjasama dan jalinan komunikasi antarkeduanya 
harus berjalan harmonis untuk mewujudkan pembelajaran yang 
kondusif. Sikap dan kesantunan keduanya yaitu guru dan murid sangat 
mendukung dalam pembelajaran. Tuturan guru yang keras, kasar, 
ataupun tuturannya dianggap sudah santun, tetapi cara penuturannya 
tidak santun, akan membuat siswa takut, trauma, dan semakin tidak 
menyukai guru tersebut. Bahkan yang fatal bisa mengakibatkan siswa 
tidak mau sekolah lagi. Untuk itu, seorang guru secara psikologis harus 
bisa memahami dan mengenal karakter siswa. Tutur kata santun yang 
digunakan saat masuk di kelas, contohnya, ketika memasuki kelas guru 
mengucapkan salam.  

Guru: Assalamu’alaikum Warahmatuwahibarakatuh 

Siswa: Waalaikum salam warahmatullahibaakatuh.  

Guru: Selamat pagi anak-anak.  

Murid: Selamat pagi bu guru.  

Membuka pelajaran dengan cara tersebut membuat siswa 
tenang hatinya, tidak ada ketakutan menghadapi guru, sehingga dapat 
mengikuti pelajaran dengan baik dan akan mudah menangkap materi 
pelajaran yang disampaikan guru. Lain halnya jika guru dalam proses 
pembelajaran dimulai dengan bentakan ketika memasuk kelas.  
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Contoh, ketika masuk di kelas, anak-anak keadaannya belum tenang 
dan guru tersebut langsung marah dengan membentak siswanya.  

Guru: Diaam! Anak tidak tahu waktu, jam pelajaran sudah di mulai 
kamu semua masih ribut. Seharusnya kamu sudah duduk rapi, tidak ada 
yang masih mondar-mandir di kelas dan tidak mengobrol terus dengan 
teman. Sebaiknya yang diucapkan guru, adalah tuturan berikut.  

Guru: Anak-anak jam pelajaran sudah di mulai, bagaimana apakah 
sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Ketika proses pelajaran, tiba-
tiba ada anak yang menyelutuk menyampaikan sesuatu. Siswa: 
uhui..suit-suit…! Guru tidak boleh langsung marah, harus bisa 
menahan emosi dan bertanya dengan baik apa maksud siswa tersebut. 
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kesantunan berbahasa 
dalam pembelajaran bahasa mutlak harus dilakukan, agar pembicara 
dan teman bicaranya dapat merasakan kenyamanan dalam berintarksi 
dan berkomunikasi. 
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BAB VIII 
PENGAJARAN BAHASA DALAM PERSPEKTIF 

SOSIOLINGUISTIK 
 

a. Pendahuluan 
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh 

manusia. Banyak para ahli yang memberikan defnisi tentang bahasa. 
Salah satunya yaitu Harimurti Kridalaksana menyatakan bahwa bahasa 
adalah sistem lambang bunyi yang arbirter, yang dipergunakan oleh 
para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 
mengidentifikasikan diri. 

Berbahasa merupakan kegiatan manusia setiap saat dalam 
berhubungan dengan orang lain. Dilihat dari fungsinya, bahasa 
merupakan alat mengkomunikasikan perasaan, pikiran, dan gagasan 
kepada orang lain. Sehingga kegiatan yang paling banyak dilakukan 
manusia ketika berhubungan dengan orang lain adalah berbahasa, atau 
dalam bahasa masyarakat awam adalah bertutur kata. Ini diwujudkan 
dalam bentuk berbahasa secara formal maupun non formal. Dalam 
tataran formal misalnya bahasa dalam berpidato, presentasi produk, 
presentasi ilmiah dan lain-lain. Sedangkan berbahasa dalam bentuk non 
formal bisa dalam bentuk bercanda, ngerumpi, atau sekedar ngobrol-
ngobrol (chating). Untuk bisa berbahasa tentunya suatu bahasa di 
pelajari, meskipun mempelajari bahasa tidak harus berpadanan dengan 
menganalisis bahasa. Orang yang tidak mengikuti pendidikan formal 
pun dapat menggunakan bahasanya melalui proses belajar secara tidak 
langsung, tetapi ia akan sulit menjelaskan, mengapa bentuk itu begitu 
atau memisahkan elemen bahasa yang berwujud kata atau kalimat 
secara ilmiah. Sedangkan pembelajaran bahasa yang di lakukan dengan 
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mengikuti pendidikan formal menggunakan teori belajar yang di 
peroleh melalui ilmu pendidikan.  

Dalam sudut pandang sosiolinguistik, pengajaran bahasa 
diajarkan agar si terdidik mampu atau mahir berbahasa yang dapat 
digunakannya sehari-hari atau untuk tujuan tertentu, hal ini jelas 
berbeda dengan linguistik yang hanya memandang bahasa sebagai 
objek teoritis. Artikel pengajaran bahasa dalam sudut pandang 
sosiolinguistik ini dimaksudkan untuk memberi gambaran bahwa 
manusia selalu mencari metode-metode penyajian materi pengajaran 
yang lebih baik untuk siswa. 

Pengajaran sosiolinguistik, terutama pada mahasiswa di 
perguruan tinggi bertujuan untuk memperkenalkan tentang hakikat 
keberadaan bahasa di dalam masyarakat. Bahasa dan masyarakat 
merupakan dua hal yang saling berkaitan, keduanya mempunyai 
hubungan layaknya hubungan simbiosis mutualisme, hubungan antara 
dua makhluk hidup yang saling menggantungkan dan menguntungkan. 
Hubungannya tampak jelas bahwa ujaran dan bunyi disebut sebagai 
bahasa jika berada dan digunakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak 
dapat berjalan (survive) tanpa adanya bahasa yang berguna sebagai 
sarana untuk saling berinteraksi dan bekerjasama antarindividu di 
masyarakat. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat 
dipertahankan dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa. Tiada 
satu segi kehidupan yang dapat dipisahkan dengan bahasa. Kita 
memanipulasi, membujuk, mengejek, dan bernegosiasi tanpa kita 
sadari bahwa kita sedang terlibat dalam pelaksanaan kehidupan 
berbahasa. Keberagaman bahasa akan dapat dijangkau, diketahui, dan 
dipahami oleh siswa maupun mahasiswa melalui pengajaran 
sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa 
dan lingkungan sosialnya. 

b. Variabel pengajaran bahasa 
Dalam proses belajar mengajar bahasa terdapat beberapa 

variabel penentu keberhasilan pengajaran bahasa, antara lain, 
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Pembelajar bahasa, pengajar bahasa, sistem pengajaran bahasa (Henry 
Guntur Tarigan 1990). Keberhasilan pembelajar bahasa ditentukan 
oleh beberapa hal yaitu pembelajar (learner) yang berkemauan keras, 
pembelajar dapat melihat relevansi pelajaran bahasa itu, pembelajar 
mempunyai harapan yang cerah. Kemudian keberhasilan pengajar 
bahasa dapat dilihat dari kompetensi profesionalisme yang tinggi, dapat 
menghargai pembelajar, serta pengajar memiliki kemauan keras untuk 
meningkatkan pengetahuan terkait. Dan keberhasilan sistem 
pengajaran bahasa pun merupakan hal yang sangat penting, hal ini 
ditentukan oleh tujuan yang realistis, dapat di terima oleh semua pihak, 
sarana dan organisasi yang baik, intensitas dan pengajaran yang relative 
tinggi, dan kurikulum dan silabus yang tepat guna.   

Variabel lainnya yang turut menetukan keberhasilan belajar, 
yaitu: lingkungan keluarga dan masyarakat tempat siswa tinggal dan 
lingkungan sekolah tempat murid belajar. Dalam masyarakat yang 
multilingual, multirasial, dan multikultural, maka faktor kebahasaan, 
kebudayaan, sosial, dan etnis juga merupakan variabel yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan pengajaran bahasa.  

Demikianlah dalam proses belajar-mengajar bahasa ada 
sejumlah variabel, baik bersifat linguistik maupun yang bersifat 
nonlinguistik, yang dapat menentukan keberhasilan proses belajar 
mengajar itu. Variabel-variabel itu bukan merupakan hal yang terlepas 
dan berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan hal yang saling 
berhubungan, berkaitan, sehingga merupakan satu jaringan sistem. 

Selain variabel-variabel diatas ada faktor lain yang juga 
menetukan keberhasilan belajar bahasa, yaitu yang disebut asas-asas 
belajar, yang dapat dikelompokkan menjadi asas-asas yang bersifat 
psikologis anak didik, dan yang bersifat materi linguistik. Asas-asas 
yang bersifat psikologis itu, antara lain adalah motivasi, pengalaman 
sendiri, keingintahuan, analisis sintesis dan pembedaan individual 
(Abdul Chaer dan Leoni Agustina, 206-208: 2004. 
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Motivasi lazim diartikan sebagai hal yang mendorong seseorang 
untuk berbuat sesuatu. Maka untuk berhasilnya pengajaran bahasa, 
murid-murid sudah harus dibimbing agar memiliki dorongan untuk 
belajar. Jika mereka mempunyai dorongan untuk belajar. Tanpa adanya 
kemauan, tak mungkin tujuan belajar dapat dicapai. Jadi, sebelum 
proses belajar mengajar dimulai, atau sebelum berlanjut terlalu jauh, 
sudah seharusnya murid-murid diarahkan. 

Pengalaman sendiri atau apa yang dialami sendiri akan lebih 
menarik dan berkesan daripada mengetahui dari orang, karna 
pengetahuan atau keterangan yang didapat dan dialami sendiri akan 
lebih baik daripada hanya mendengar keterangan guru. 

Keingintahuan merupakan kodrat manusia yang dapat 
menyebabkan manusia itu menjadi maju. Pada anak-anak usia sekolah 
rasa keingintahuan itu sangat besar. Rasa keingintahuan ini dapat 
dikembangkan dengan memberi kesempatan bertanya dengan meneliti 
apa saja.  

Berfikir Analisis-Sintesis yaitu itu berusaha mengenal sesuatu 
dengan cara mengenali ciri-cirinya atau unsur-unsur yang ada pada 
sesuatu itu kemudian menemukan hubungan ciri-ciri yang ditemukan 
dalam berfikir secara analitis. Untuk mengembangkan pengetahuan 
anak didik, maka perlu dibimbing berfikir secara analistis dan 
kemudian secara sintesis. Jadi dalam pengajaran bahasa mereka bukan 
hanya dilatih menguraikan atau menganalisis kalimat tetapi harus 
dilatih menyudun kalimat, menata paragraph, dan menggabung-
gabungkan paragraph menjadi sebuah wacana. 

Perbedaan Individual. Keberhasilan pengajaran bahasa juga 
harus memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individual. Sudah 
menjadi kodratnya bahwa anak didik yang kita hadapi tidak mempunyai 
kematangan berpikir, kemampuan berbahasa dan tingkat intelegensi 
yang sama.  Di samping asas-asas yang berkaitan dengan anak dan 
psikologi, ada pula asas-asas yang berhubungan dengan materi dan 
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metodik. Asas-asas ini juga harus diperhatikan agar dapat dicapi hasil 
yang maksimal dalam proses belajar-mengajar itu. Asas-asas tersebut 
adalah (1) mudah menuju susah, (2) sederhana menuju kompleks (3) 
dekat menuju jauh (4) Pola menuju unsur (5) Penggunaan menuju 
pengetahuan (6) masalah bukan kebiasaan (7) kenyataan bukan buatan. 

Mudah menuju susah, maksudnya pemberian materi harus 
dimulai dari yang mudah baru kemudian diikuti dengan yang sukar atau 
yang lebih sukar. Asas ini merupakan prinsip yang harus didikuti oleh 
semua jenjang pensisikan, asas ini mengajarkan bahwa pemberian 
materi harus diberikan secara bertahap, menurut tingkat kesukarannya.  

Sederhana menuju kompleks, maksudnya bahan pelajaran 
harus dimulai dari yang sederhana, baru diikuti yang kompleks. Dekat 
menuju jauh, maksudnya pemberian materi pelajaran harus dimulai 
dari yang ada di dekat anak didik, kemudian secara berangsur-angsur 
menuju yang agak jauh atau yang jauh. Misalnya, dalam mengajarkan 
kosa kata harus dimulai dari yang ada di kelas (jika siswa berada di 
kelas) baru kemudian yang ada diluar kelas, dihalaman sekolah, 
kemudian yang ada diluar halaman, dan seterusnya.  

Pola menuju Unsur, maksudnya materi bahasa yang diberikan 
mula-mula harus yang berupa satu kesatuan kebulatan, sesudah itu 
baru diberikan unsur-unsur dari kebukatan itu. Jadi, mula-mula, 
misalnya diberikan bentuk-bentuk kalimat utuh, baru kemudian unsur-
unsur yang membentuk kalimat itu.  

Penggunaan menuju pengetahuan, maksudnya, materi 
pelajaran bahasa yang mula-mula harus diberikan adalah penggunaan 
bentuk-bentuk atau satuan-satuan bahasa itu. Asas penggunaan ini 
dapat diberikan dalam bentuk latihan-latihan yang berulang-ulang dan 
terus-menerus. Setelah mereka dapat menggunakannya, baru dijelaskan 
penggunaan yang berkenaan dengan satuan-satuan bahasa itu. 

Masalah bukan kebiasaan, hampir semua anak Indonesia tidak 
berbahasa Ibu bahasa Indonesia, melainkan bahasa daerah. Dalam hal 
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ini terdapat adanya perbedaan pada tataran fonologi,morfologi, 
sintaksis dan juga kosa kata pada bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa 
daerah tersebut, oleh karena itu perbedaan inilah yang pertama harus 
diperhatikan agar siswa dapat berbahasa dalam bentuk dan stuktur 
yang benar.  

Kenyataan bukan buatan, Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa 
itu (termasuk bahasa Indonesia) mempunyai variasi, baik yang bersifat 
regional, sosial maupun fungsional. Kenyataan ini tidak dapat 
diabaikan dalam pengajaran bahasa.  

c. Prinsip pengajaran bahasa 
Menurut JOS. Daniel Parera (1987) bahwa prinsip-prinsip yang 

harus di ketahui dalam pembelajaran bahasa yaitu: Bahasa adalah ujaran 
dan bukan tulisan. Prinsip ini disesuaikan dengan manifestasi pertama 
bahasa. Bahasa merupakan lambang bunyi. Bagi para guru prinsip ini 
pada mulanya mengejutkan karena bagi mereka belajar bahasa adalah 
belajar membaca dan menulis. Anak-anak dapat berbahasa tanpa 
mengenal satu sistem tulisan pun, suku-suku bangsa yang belum 
mengenal aksara pun mempunyai bahasa. Jadi, dalam pengajaran 
bahasa unsur permulaannya ialah dengar dan bicara. Baca dan tulis 
merupakan manifestasi kedua dalam pengajaran. 

Bahasa adalah seperangkat kebiasaan. Seorang pembicara selalu 
sadar akan apa yang hendak ia katakan akan tetapi ia tidak sadar tentang 
bagaimana ia mengatakan itu. Ia tidak sadar akan mekanisme 
ujarannya. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang ia warisi baik secara 
genetis maupun secara lingkungan. Dan untuk mencapai kebiasaan itu 
diperlukan peniruan, pengulangan, pendasaran, dan pemantapan. 
Untuk itu kepada anak didik di ajarkan kebiasaan pemakaian bahasa 
seperti para penutur asli bahasa tersebut. Untuk memperoleh 
kebiasaan berbahasa itu di jalankan metode Mim-Mem ‘Mimicry and 
Memorization’ atau penulis sebut dengan tingkat tiru dan ingat. 
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Ajarkan bahasa dan bukan tentang bahasa. Masih kita jumpai 
kenyataan bahwa pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa asing di 
Indonesia di juruskan kepada pemahaman dan penghapalan kaidah-
kaidah tata bahasa. Hal ini mengakibatkan para pelajar bahasa pandai 
menguraikan tata bahasa dan mungkin dapat menghafalkan kaidah-
kaidah tata bahasa sebuah bahasa akan tetapi tidak dapat 
mempergunakan bahasa itu dalam komunikasi dengan baik dan benar. 
Mereka pandai membuat pernyataan-pernyataan tentang bahasa akan 
tetapi mereka tidak dapat berbicara dalam bahasa tersebut. Mereka 
menjadi ahli bahasa dan bukan pembicara. Tata bahasa bukanlah 
tujuan pengajaran bahasa. Tata bahasa adalah alat untuk mencapai 
tujuan. Tata bahasa dalam subsistem fonologi, morfologi, dan sintaksis 
adalah alat bantu dalam pengajaran bahasa. sekali para pelajar sudah 
melaksanakan proses berbahasa melalui mim-mem, dan tata bahasa 
tidak menarik lagi. Tujuan dari pengajaran bahasa ialah berbicara dalam 
bahasa tersebut dan bukan berbicara tentang bahasa tersebut. 

Bahasa ialah tutur penutur asli bahasa tersebut dan bukan apa 
yang orang lain pikirkan atau perintahkan mereka harus bertutur. Para 
linguist mencatat bahasa berdasarkan apa yang dikatakan dan 
diucapkan oleh para informan. Semua yang didengar dan diperoleh dari 
para informan itu menjadi sumber dan kenyataan dari bahasa tersebut 
baik secara social daerah, maupun secara itu merupakan pilihan. Ia 
tidak merupakan penentuan salah atau benar. Ada pedoman bahwa 
yang dikatakan dan diujarkan oleh pentutur asli itu lah yang benar. 

Bahasa-bahasa itu tidak sama. Setiap bahasa mempunyai 
identitas dalam struktur dan makna. Itu sebabnya, setiap bahasa harus 
diperlakukan sesuai dengan strukturnya secara otonom. Hal ini perlu 
dikatakan karena ada kecenderungan untuk menganalisis sebuah 
bahasa dalam istilah dan konsep bahasa yang lain dan biasanya bahasa-
bahasa itu dianalisis dan dikonsepkan berdasarkan konsep tata bahasa 
latin dan yunani. 
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d. Tujuan pengajaran bahasa 
Banyak orang yang belajar bahasa dengan berbagai tujuan yang 

berbeda. Ada yang belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar 
untuk memahami isi bacaan ada yang belajar untuk dapat bercakap-
cakap dengan lancar, ada pula yang belajar untuk gengsi-gengsian, dan 
adapula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus.  

Tujuan pendidikan bahasa itu harus dikaitkan dengan tujuan 
pendidikan nasional dan tujuan pendidikan institusional, lalu dikaitkan 
pula dengan status politis (nasional, daerah atau asing) bahasa yang 
dipelajari, dan kemudian dikaitkan pula dengan fungsi-fungsi bahasa 
yang diperlukan. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa 
dengan baik, maka tujuan itu harus pula dikaitkan dengan status atau 
kedudukan bahasa itu secara nasional. Di Indonesia ada tiga macam 
bahasa dengan status yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia, bahasa 
daerah dan bahasa asing.  

Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di 
lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan 
fungsi bahasa Indonesia. Jika ditinjau dari sudut pandang penutur 
bahasa Indonesia, tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia adalah:  

1) Tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, 
tepat, dan efisien dalam komunikasi, yaitu pemakaian bahasa 
Indonesia yang baik dan benar; Tercapainya pemilikan 
keterampilan yang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai alat komunikasi dan pengetahuan yang sahih; 

2) Tercapainya sikap positif terahdap bahasa Indonesia, yaitu 
sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab, yang 
tampak dari perilaku sehari-hari (Chaeda Alwasilah, 231: 2002) 

Status bahasa indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa 
resmi negara. jadi bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus 
digunakan dalam situasi resmi kenegaraan, dan bahasa yang harus 
digunakan penutur intrabangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa 
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Indonesia harus menjadi salah satu identitas secara nasional. Bahasa 
daerah yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama bagi sebagian besar rakyat 
indonesia, adalah bahasa yang dapat digunakan dalam interaksi intra 
suku, baik dalam situasi resmi maupun tidak bersifat kedaerahan. 

Faktor terakhir dalam menentukan tujuan pengajaran adalah 
fungsi-fungsi bahasa. Terutama adalah fungsi penalaran, fungsi 
interpersonal, dan fungsi kebudayaan. Yang dimaksud fungsi 
kebudayaan adalah bahwa bahasa itu dapat digunakan untuk berpikir 
secara baik. Yang dimaksud fungsi interpersonal fungsi untuk 
berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, yaitu anggota 
masyarakat disekitarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi 
kebudayaan adalah fungsi bahasa untuk menerima dan mengungkap 
kebudayaan, termasuk mengenai bidang keilmuan dan teknologi. 

Meskipun banyak pakar lain yang mengemukakan adanya 
berbagai fungsi bahasa lainnya, kiranya fungsi penalaran, fungsi 
interpersonal, dan fungsi kebudayaan atau pendidikan inilah yang harus 
secara intensif diberikan kepada siswa. Dengan menguasai ketiga 
fungsi ini, maka fungsi-fungsi lain akan dapat diketahui dan 
dikuasainya. 

Bahasa-bahasa daerah tidak ada yang menjadi bahasa nasional, 
tetapi kelestariannya dijamin di dalam undang-undang dasar 1945. 
Bahasa daerah dapat digunakan dalam komunikasi intrasuku, baik 
dalam percakapan sehari-hari, maupun percakapan resmi kedaerahan. 
Dalam kebijaksanaan pendidikan nasional yang kini di anut adalah 
bahwa bahasa daerah boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam 
proses belajar mengajar di sekolah dasar dari kelas satu sampai dengan 
kelas tiga, agar penerimaan bahan dasar dapat diterima dengan baik 
oleh murid-murid. Disamping itu bahasa daerah juga bisa diajarkan 
sebagai pelajaran di daerah-daerah jika dirasa perlu. 

Bahasa asing di Indonesia mempunyai kedudukan sebagai 
bahasa yang perlu diketahui sebagai interaksi antar bangsa dan untuk 
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menyerap ilmu dan teknologi yang banyak di tulis dalam bahasa asing. 
Oleh karena itu pendidikan atau pengajaran bahasa asing perlu 
diberikan pada sekolah dasar. 

e. Status pengajaran bahasa 
1.      Sebagai Bahasa Pertama 

Suatu bahasa berperan sebagai bahasa pertama bila masyarakat 
penuturnya mengenal bahasa ini sejak lahir, diperoleh melalui proses 
pemerolehan. Tingkat pendidikan, kelompok etnik, kelas sosial atau 
lokasi geografis dapat menyebabkan perbedaan variasi dan dialek antar 
para penutur, namun pada umumnya mereka saling berkomunikasi 
dalam bahasa ini. Contoh pertama antara lain bahasa Inggris yang 
digunakan orang-orang Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, 
Barbados, Jamaica, Trinidad, Amerika Serikat, Canada dan Guyana. 

2.      Sebagai Bahasa Kedua 

Peran bahasa kedua tidak sama dengan bahasa pertama. 
“Bahasa kedua selalu digunakan bersama-sama dengan bahasa pertama 
atau bahasa lainnnya. Umumnya digunakan dalam kegiatan pendidikan, 
pemerintahan atau untuk bisnis. Penuturnya sering menganggapnya 
sebagai bahasa lokal (sendiri), dan bukan sebagai bahasa asing” Contoh 
bahasa kedua dapat dilihat pada penggunaan bahasa Inggris di Nigeria, 
India dan Singapura. 

3.  Sebagai Bahasa Asing 

Bahasa yang berperan sebagai bahasa asing pada umumnya 
tidak digunakan sebagai bahasa resmi. Walaupun demikian dinilai 
penting untuk diketahui dan dipelajari di sekolah, akademi atau 
universitas karena akan berguna kelak di masyarakat, tempat kerja dan 
lain-lain. 

4. Sarana Distribusi Informasi Tertulis 
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Status dan peran ini jarang diperhatikan oleh bahasa-bahasa di 
dunia kecuali bahasa Inggris. Berbagai pengetahuan dapat dibaca 
karena di tulis dalam bahasa Inggris yang telah di ketahui oleh sebagian 
besar warga dunia. Informasi tertulis dimaksud pada umumnya 
memuat pengetahuan ilmiah, komersial, ekonomi dan teknologi. 

5.  Lingua Franca 

Lingua franca dari bahasa Italia yang artinya adalah “bahasa 
bangsa Frank” adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah 
“bahasa pengantar” atau “bahasa pergaulan” di suatu tempat di mana 
terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah 
ketika turis Swedia berkunjung ke Italia, mereka menggunakan bahasa 
Inggris selama perjalanan. Di Bali wisatawan Perancis menanyakan 
informasi hotel dalam bahasa Inggris. Para penerbang yang ingin 
mendarat di suatu bandar udara selalu berkomunikasi dalam salah satu 
dari empat bahasa yang telah disepakati (Inggris, Perancis, Spanyol dan 
Rusia). Dari keempat bahasa tersebut yang paling populer adalah 
bahasa Inggris. Orang-orang dari negara-negara penutur bahasa Inggris 
mampu berkomunikasi dengan semua penduduk dunia dalam bahasa 
Inggris tanpa mengalami kendala yang berarti. Dengan gambaran ini 
kita melihat betapa bahasa Inggris selaku lingua franca memiliki status 
yang sangat tinggi di tengah masyarakat bahasa-bahasa di dunia.  

6. Bahasa Untuk Tujuan Khusus 

Setelah perang dunia kedua, pada tahun 1945 muncullah era 
baru yang merupakan ekspansi kegiatan ilmiah, teknologi dan ekonomi 
dalam skala internasional. Ekspansi tersebut ditandai oleh dua daya 
dorong yang luar biasa, yakni teknologi dan perdagangan. Kedua daya 
dorong ini menuntut penguasaan akan bahasa yang menginformasikan 
tentang kedua bidang pendorong dimaksud – teknologi dan 
perdagangan. 

Pada awal tahun 1970-an perkembangan diatas di pacu oleh krisis 
minyak yang melanda dunia. Dana dan keahlian dari dunia barat 
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“mengalir ke Negara-negara berkembang yang kaya minyak”. Pada saat 
yang bersamaan mengalir pula suatu keterpaksaan untuk memahami 
bahasa yang dipakai oleh pemilik dana dan keahlian tadi. 
Kecenderungan tersebut masih berlangsung hingga saat ini, meskipun 
krisis minyak telah lama teratasi. 

f. Pengajaran bahasa dalam sosiolinguistik 
Pengajaran bahasa melibatkan sekurang-kurangnya tiga 

disiplin, yakni (a) linguistik, (b) psikologi, dan (c) ilmu pendidikan. Ilmu 
Linguistik memberi informasi kepada kita mengenai bahasa secara 
umum dan mengenai bahasa-bahasa tertentu. Ilmu Psikologi 
menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu, dan ilmu Pendidikan 
atau Pedagogig memungkinkan kita untuk meramu semua keterangan 
dari (a) dan (b) menjadi satu cara atau metode yang sesuai untuk dipakai 
di kelas untuk memudahkan proses belajar-mengajar bahasa oleh 
pelajar 

Guru merupakan faktor yang penting dalam proses pemudahan 
belajar ini. Oleh karena itu guru disebut “pemudah” atau “fasilitator” 
dalam pemudahan ini guru memerlukan cara-cara (metode) tertentu. 
Istilah sosiolinguistik jelas terdiri dari dua unsur: sosio- dan linguistic. 
Kita mengetahui arti linguistic, yaitu ilmu yang mempelajari atau 
membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa (fonem, 
morfem, kata, kalimat) dan hubungan antara unsur-unsur itu (struktur), 
termasuk hakekat dan pembentukan unsur-unsur itu. Unsur sosio- 
adalah seakar dengan social, yaitu yang berhubungan dengan 
masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan fungsi-fungsi 
kemasyarakatan. Jadi, sosiolinguistik ialah studi atau pembahasan dari 
bahasa sehubungan dengan dikatakan bahwa sosiolinguistik 
mempelajari dan membahas perbedaan (variasi) yang terdapat dalam 
bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). 

Hasil-hasil pengkajian masalah-masalah sosiolinguistik telah 
membuat guru-guru bahasa lebih hati-hati dalam mencap salah satu 
bentuk bahasa sebagai kesalahan, karena perlu disadari bahwa bahasa 
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bukanlah mempunyai hanya sau bentuk saja (monolitik) dan bahwa, 
dalam berbahasa, sesuatu masyarakat bahasa (language community) bukan 
homogen, sebab akan selalu terdapat variasi-variasi berdasarkan 
daerah, tingkat social, pekerjaan penutur, dan sebagainya. Begitu juga, 
hasil-hasil penelitian sosiolinguistik mengungkapkan hal-hal yang 
berhubungan dengan sikap orang terhadap sesuatu bahasa serta 
hubungannya erat dengan motivasi belajar bahasa itu. Hasil-hasil 
pengkajian sosiolinguistik membuat kita semakin mengerti hubungan 
antara perencanaan bahasa khususnya dan pendidikan umumnya. 
Pengajaran bahasa dapat kita pandang sebagai implementasi 
perencanaan bahasa dan sekaligus sebagai sumber data dan motivasi 
pengkajian dan kegiatan perencanaan bahasa. Sisiolingustik terapan 
mencakup pembaharuan ejaan dan pembentukan/pengembangan 
istilah (sebagai bagian dari perencanaan bahasa), dan analisis keadaan 
(situational analysis) serta variasi fungsional bahaa ternyata berguna 
dalam penerjemahan. 

Mungkin, hasil pengkajian sosiolinguistik yang akan lebih 
penting dan relevan untuk pengajaran bahasa ialah pembedaan antara 
kemampuan tata bahasa (grammatical competence) dan kemampuan 
komunikatif (communicative competence) sebab ini dapat menghasilkan 
perubahan silabus dan metode penyajian. Yang dimaksud dengan 
kemampuan tata bahasa ialah kemampuan untuk membentuk satuan-
satuan bahasa (kata, frase, daan kalimat) sesuai dengan aturan-aturan 
tata bahasa (grammatical rules). Kemampuan komunikatif ialah 
kemampuan untuk memilih dan menggunakan satuan-satuan bahasa 
itu sesuai dengan aturan-aturan penggunaan bahasa dengan keadaan 
sosiolinguistik. 

Sosiolinguistik mempunyai relevansi pada pengajaran bahasa oleh 
karena: 

a.      Bahasa memang dipakai dalam masyarakat; 

b.      Kemasyarakatan, dan 
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c.    Tujuan pengajaran bahasa bersumber pada keperluan masyarakat 
dan   penggunaan bahasa di masyarakat. 

 Khususnya, pendekatan pengajaran yang mutakhir yang 
disebut “pendekatan komunikatif” dilahirkan oleh pengkajian dan 
pemikiran sosiolinguistik. Yang paling menonjol dalam pendekatan 
komunikatif ini ialah kebermaknaan bahasa dan bahwa makna bahasa 
itu bersumber pada situasi berbahasa. 

Dengan begitu, sumbangan utama sosiolinguistik kepada pengajaran 
bahasa ialah: 

a. Penekanan kebermaknaan bahasa dalam pengajaran bahasa; 
b. Pengertian yang lebih mendalam tentang ragam bahasa; 
c. Tujuan pengajaran bahasa yang bersumber pada penggunaan 

bahasa   dalam masyarakat; 
d. Bentuk-bentuk bahasa yang terdapat (yang berfungsi) dalam 

masyarakat. 

g. Sumbangan soiolinguistik dalam pengajaran bahasa 
Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas? Mata kuliah atau pelajaran apa pun yang dipelajari atau 
diajarkan di kelas pada hakikatnya merupakan transaksi, tukar-menukar 
informasi, gagasan, argumentasi dan lain sebagainya dengan 
menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. 

 Dalam pengajaran apa saja, termasuk dalam pengajaran bahasa 
di kelas, selalu terdapat kemungkinan perubahan-perubahan variasi 
(ragam) bahasa dalam suatu pertemuan. Jadi antara guru dan siswa-
siswi akan digunakan ragam beku, resmi, usaha, santai dan akrab secara 
bergantian tergantung dari tuntutan sesaat kegiatan di kelas. Secara 
sederhana dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pengajaran di kelas 
akan selalu menampilkan corak komunikasi “masyarakat multilingual”, 
jika kita menganggap setiap ragam mewakili satu bahasa. 
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengajar bahasa 
mempunyai tugas pokok yaitu mengembangkan potensi pembelajar 
bahasa. Belajar dimulai dari memilih kata sampai dengan 
pengaplikasiannya dalam proses interaksi. Ini harus didasari sebagai 
bagian pengetahuan akan budaya dan kebutuhan siswa, sehingga 
pembelajar mencapai kompetensi dalam memahami dan 
menggunakann bahasa. 
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BAB IX 
PENDEKATAN SOSIOLINGUISTIK DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
 

a. Konsep-konsep Sosiolinguistik dalam Pengajaran 
Bahasa 

1. Competency-based Language Teaching  

Diawali pada tahun 1970-an, pembelajaran bahasa didasarkan 
pada kemampuan berbahasa yang beorientasi pada pekerjaan dan 
pertahanan hidup yang diperuntukkan bagi pembelajar dewasa 
(Richards, 2001: 141). CBLT mendasarkan filosofinya pada perspektif 
fungsional dan interaksional bahasa secara alami. Metode pembelajaran 
bahasa ini disusun berdasarkan communicative competence dan 
berusaha untuk mengembangkan kemampuan berbahasa secara 
fungsional. Dalam banyak hal CBLT memiliki kesamaan ciri dengan 
communicative language teaching. 

2. Communicative Language Teaching  

Sebagai tanggapan terhadap Chomsky (2012) yang 
menyebutkan adanya “kreativitas” dalam penggunaan bahasa oleh 
pemakainya, maka banyak pendapat yang muncul bahwa metode-
metode pengajaran bahasa yang menggunakan teori linguistik 
struktural sebagai landasan filosofisnya tidak lagi layak untuk 
diteruskan. Diawali dengan teori Hymes (2013) mengenai 
communicative competence, bahasa dilihat sebagai alat komunikasi, 
sehingga kemampuan berbahasa dilihat dari kemampuan seseorang 
untuk menggunakannya dalam komunikasi. Menurut Hymes 
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kompetensi komunikatif meliputi keseluruhan pemahaman tentang 
sistem bahasa, beserta penerapannya dalam komunikasi riil (Richards, 
2001:159). Sedangkan menurut Chomsky, competence diartikan 
sebagai struktur batin yang mendasari komunikasi dengan 
menggunakan kalimat yang tak terhitung jumlahnya (Aitchison, dalam 
Fathur Rokhman 2013). Dalam penerapannya, pendapat Hymes 
digunakan sebagai landasan filosofis dari Communicative Language 
Teaching. Communicative Language Teaching  

3. Natural Approach  

Prinsip dasar dari natural approach sama dengan 
communicative approach, yaitu melihat bahasa sebagai alat komunikasi 
yang wajar. Dalam penerapannya sebagai metode pembelajaran, 
natural approach menekankan prinsip naturalistik yang lebih banyak 
mengedepankan keterlibatan (exposure) dalam bahasa target. 
Keterlibatan secara langsung dalam pemakaian bahasa target secara 
natural akan memungkinkan terjadinya pemerolehan bahasa (language 
acquisition) (Richards, 2001:179). Prinsip dari natural approach adalah 
pengembangan kompetensi bahasa target dengan proses “akuisisi” 
bahasa secara natural. 

4. Cooperative Language Learning  

Born to Talk merupakan landasan pembelajaran bahasa dalam 
cooperative language learning (Weeks, 2009). Bahasa sebagai objek 
pembelajaran dilihat sebagai alat untuk melakukan interaksi sosial di 
dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia banyak 
dilibatkan dalam percakapan (penggunaan bahasa) dalam kerangka 
interaksi sosial. Sedangkan percakapan di antara anggota masyarakat 
terikat oleh sebuah tatanan (aturan/nilai) yang disepakati di antara 
mereka (Richards, 2001: 193). Grammar (bentuk bahasa) akan banyak 
bergantung dari nilai-nilai suatu masyarakat pada suatu saat tertentu 
dan pada tempat tertentu Pembelajaran Bahasa di Sekolah Perubahan 
metode-metode pembelajaran sebagaimana dijelaskan di atas terjadi 
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secara internasional. Di Indonesia sendiri, perubahan seperti tersebut 
di atas juga terjadi. Perubahan tersebut tercermin di dalam kurikulum 
yang diberlakukan secara nasional di Indonesia. Kurikulum 1994 
mengadopsi nama Communicative Approach, khusus untuk 
pembelajaran bahasa yang mendasarkan pada teori sosiolinguistik 
sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Perkembangan 
kurikulum selanjutnya ialah Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis 
Komptensi dan Kurikululum K-13 dan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Dilihat dari nama kurikulum tersebut sudah 
memperlihatkan adanya pengaruh dari teori sosiolinguistik di dalam 
kurikulum pengajaran (bahasa) di Indonesia. 

 

5. Bahasa Sebagai Alat Komunikasi 

Salah satu konsep sosiolinguistik yang menonjol adalah bahwa 
bahasa, yang dalam hal ini digunakan sebagai objek belajar, dilihat 
sebagai alat untuk berkomunikasi. Pada kurikulum pengajaran bahasa 
sebelumnya (Kurikulum 1994) bahasa dilihat sebagai sekumpulan 
aturan (sistem), sehingga mempelajari bahasa dilakukan dengan 
mempelajari struktur-struktur yang ada di dalam bahasa target itu, 
mulai dari tata bunyi, tata kata, dan tata kalimat. Hasil belajar bahasa 
pada masa-masa tersebut adalah kemampuan untuk menggunakan tata 
bahasa yang baik dan benar dilihat dari sisi tata bahasanya. Namun cara 
belajar dengan pendekatan structural semacam ini dinilai seringkali 
mengalami kegagalan dalam komunikasi riil, di mana bahasa akan 
bervariasi berdasarkan pada domain sosial atau speech even yang 
belaku pada saat itu. Tata bahasa yang benar belum tentu komunikatif.  

6. Ketrampilan Berbahasa Bersifat Menyeluruh  

Prinsip pembelajaran bahasa yang menyeluruh ini diilhami oleh 
konsep sosiolinguistik communicative competence yang dinyatakan 
oleh Hymes. Sebagai perbaikan dari konsep Chomsky, yang dimaksud 
dengan communicative competence oleh Hymes adalah untuk mampu 
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berbahasa dengan baik, seseornag harus memiliki pemahaman tentang 
seluruh sistem bahasa itu serta penerapannya dalam konteks-konteks 
tertentu pula. Jadi orang dikatakan memiliki kompetensi bahasa 
tertentu jika ia mengerti aturan kebahasaan dari bahasa tersebut dan 
mampu menggunakannya dalam konteks yang dimaksud. Implikasi 
dari prinsip kompetensi bahasa ini tercermin dalam strategi 
pembelajaran sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pertama, strategi 
belajar tuntas (Mulyasa, 2004:27) yang memiliki pengertian bahwa 
dalam kondisi yang tertentu, setiap pembelajar akan mampu menguasai 
materi instruksional dengan baik. Hal yang membuat perbedaan antara 
pembelajar yang satu dengan yang lainnya hanyalah terletak pada faktor 
waktu. Bagi yang berbakat (talented) membutuhkan waktu penguasaan 
materi lebih pendek dibandingkan dengan pembelajar yang kurang 
berbakat. Dan jika masing- masing dari mereka diperlakukan sesuai 
dengan kondisinya masing-masing maka akan tercapai tujuan 
instruksional oleh semua pembelajar. Strategi pembelajaran ini 
memperhatikan pluralitas pembelajar dengan memberikan perlakuan 
yang berbeda, sehingga menjadi lebih human. Kedua, tujuan 
instruksional disusun atas dasar kebutuhan akan ketrampilan bahasa 
yang dimiliki oleh siswa. Sebelum guru merumuskan tujuan 
instruksional, ia akan terlebih dahulu mengkaji keterampilan bahasa 
seperti apa yang harus disajikan dalam pembelajaran (Mulyasa, 
2004:72). Strategi ini akan memberikan kemanfaatan secara langsung 
mengenai keterampilan berbahasa siswa yang diperoleh di dalam kelas. 
Ketiga, berkaitan dengan butir kedua di atas, tujuan instruksional 
berorientasi pada hasil belajar. Diharapkan bahwa grammar yang 
didapatkan siswa sesuai dengan penggunaan bahasa secara riil. Karena 
tugas-tugas instruksional selalu mengacu pada fungsi bahasa dalam 
konteks nyata, maka hasil belajar bisa diterapkan secara langsung dalam 
masyarakat bahasa. Keempat, pendekatan pembelajaran yang 
digunakan berupa natural approach, di mana proses pembelajaran 
dilakukan dengan strategi yang paling dekat dengan kenyataan pemakai 
bahasa secara alami dan wajar. Dalam hal ini, tentunya materi 
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instruksional bersifat autentik sebagaimana dijelaskan terdahulu. 
Bagaimana masyarakat mengunakan bahasa itu secara wajar, maka 
seperti itulah materi instruksional disusun 

b. Urgensi Sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
Keberhasilan dan kegagalan pembelajaran bahasa terletak bada 

banyak faktor, seperti: tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, sumber 
belajar, dana dan sarana, siswa, dan guru. Berikut faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Factor yang berpengaruh 
dan perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran untuk 
mencapai hasil yang diinginkan, antara lain:  

1) tujuan yang ingin dicapai,  

2) materi pembelajaran, 

 3) sumber-sumber belajar, 

 4) keadaan siswa, 

 5) keadaan guru,  

6) keadaan kelas, jumlah siswa dan waktu yang tersedia,  

7) biaya dan lainnya. 

Ketika kita memasuki dunia pembelajar bahasa, menurut H.H. Stern, 
(Parera, 1987:6). Berarti kita telah bergelut dalam 4 (empat) konsep 
utama pembelajaran bahasa, yaitu:  

1) bahasa, 

2) pembelajaran,  

3) bahan ajar, dan  

4) konteks  
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Berikut akan diurai keempat konsep itu guna melihat letak 
urgensitas sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. 

Pertama, Pembelajaran bahasa memerlukan konsep tentang hakekat 
bahasa. Secara implisit dan ekplisit seorang guru bahasa bekerja 
berdasar teori tentang bahasa. Pertanyaan pokok yang diajukan tentang 
teori pembelajaran bahasa adalah; Apa sebenarnya bahasa dalam 
pembelajaran bahasa? Pertanyaan ini dijawab linguistik, psikolinguistik 
dan sosiolinguistik 

Kedua, Pembelajaran bahasa menuntut pandangan tentang pembelajar 
bahasa dan bahan ajar bahasa. Pertanyaan yang mendasar adalah: Siapa 
yang sedang belajar bahasa dan bahan ajar apa yan paling tepat 
diberikan padanya? Pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh psikologi 
pendidikan, psikolinguistik dan sosiolinguistik. 

Ketiga, Pembelajaran bahasa melibatkan guru dalam proses 
pembelajaran. pertanyaan mendasar atas hal ini adalah: ”Bagaiman 
teori pembelajaran bahasa sebenarnya? Apa tugas dan peranan para 
guru dalam proses pembelajaran?”. Pertanyaan ketiga ini akan dijawab 
oleh studi pendidikan. 

Keempat, Pembelajaran berlangsung dalam konteks tertentu. Pengertian 
tentang konteks merupakan bagian yang esensial dalam teori. Bahasa, 
belajar bahasa dan mengajar bahasa harus dilihat dalam konteks apa, 
bagaimana setting pendidikanya, dan apa latar belakang dilakukannya 
pembelajaran bahasa. Ada 2 (dua) hal penting yang harus dijelaskan 
dalam hal ini. Pertama, Konteks Bahasa. Bahasa pertama seorang 
pebelajar dan bahasa sasaran mengejewantahkan diri dalam konteks 
sosial, kultural dan politik tertentu yang termuat dalam pembelajaran 
bahasa. Dalam pengembangan teori pembelajaran bahasa, yang perlu 
dipersoalkan adalah dalam masyarakat seperti apakah bahasa itu 
diajarkan? Bagaimana dengan eksistensi sosiolinguistiknya? Pertanyaan 
semacam ini akan dijawab oleh sosiologi, sosiolinguistik. Kedua, 
Setting Pendidikan. Setiap pendidikan tentunya mempunyai seting 
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tertentu (misalna pendidikan nasional). Pertanyaan yang bisa diajukan 
dalam masalah ini adalah: ”Bagaimana posisi bahasa yang diajarkan 
(mislanya bahasa Arab) dalam pendidikan nasional? Bagaimana 
pembelajaran bahasa asing disesuaikan dengan konteks pendidikan 
yang khusus?”. Pertanyaan ini memerlukan analisis pendidikan yang 
didukung oleh analisis sosiologi dan sosiolinguistik. 

c. Kontribusi Sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
Pembelajaran bahasa tidak dapat berlangsung dengan baik 

tanpa memanfaatkan jasa ilmu-ilmu lain yang relevan dengannya, 
seperti: psikologi, pedagogik, sosiologi, antropologi, manajemen, 
sosiolinguistik, psikolinguistik dan linguistik. 

Dilihat dari segi obyeknya, pembelajaran bahasa erat sekali 
hubungnnya dengan linguistik, akan tetapi bila dilihat dari beberapa 
segi yang lain keduanya menunujukkan beberapa titik perbedaan, 
terutama bila ditinjau dari segi tujuan, metode dan sikap. Titik 
perbedaan itu bisa terlihat dari uraian sebagai berikut: 

Pertama, Tujuan. Linguistik bertujuan menemukan kriteria atau 
teori universal yang akan menerangkan fenomena bahasa, sedangkan 
guru bahasa bertujuan membantu murid menguasai bahasa. Kedua, 
Metode. Linguistik menggunakan metode formal dan abstrak, 
sedangkan guru bahasa menggunakan metode fungsional yang praktis. 
Ketiga, Sikap. Linguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem 
sedangkan guru bahasa melihat bahasa sebagai suatu keterampilan. 
(Syahrudin, 1989:2). Dengan adanya dua tendensi yang bersifat saling 
menjauhi antara dua hal yang kelihatan berbeda, tapi sangat bermanfaat 
untuk didekatkan, terasa penting cabang ilmu yang dikenal dengan 
nama linguistik terapan (applied Linguistik). 

Linguistik terapan berusaha menjembatani yang ada antara 
teoritisi dan praktisi yang disebabkan oleh perbedaan sikap, metode 
dan tujuan kedua kelompok tersebut. Sebagai akibatnya, pada awal 
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kemunculan ilmu ini, orang tidak bisa membedakan antara linguistik 
terapan dan pembelajaran bahasa (Syahrudin, 1989:3). Padahal, 
linguistik terapan tidak hanya pembelajaran bahasa saja. 

Sosiolinguistik merupakan salah satu ilmu bahasa terapan yang 
mempelajari tentang problematika dialek suatu daerah, dialek suatu 
daerah dan juga topic bilingual dan multilngual (Shabri Ibrahim, 
1995:5). Secara umum yang dimaksud dengan ilmu terapan adalah 
pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk merencanakan dan membuat 
desain bagi kegiatan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. (Parera, 
1987:10). Jika dikatakan sosiolinguistik sebagai ilmu linguistik terapan, 
itu berarti pemanfaatan ilmu sosiolinguistik untuk kepentingan proses 
pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa pada suatu negara atau 
suatu daerah merupakan suatu keputusan politik, ekonomi dan sosial. 
Ini yang disebut kebijakan pengajaran bahasa. Apabila secara politis 
telah ditentukan, bahasa apa yang harus diajarkan, dan kepada siapa 
bahasa itu harus diajarkan, maka langkah selanjutnya adalah bahan apa 
yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya.  

Para linguist tidak menjamin bahwa penemuan teoritis mereka 
akan berguna dalam pembelajaran bahasa. Hal ini tercermin dari 
kontroversi pendapat mereka tentang peranan teori linguistik dalam 
pembelajaran bahasa. Ada dua kubu yang saling bertentangan. Yang 
pertama kontra (baca: tidak setuju) dengan pendapat yang mengatakan 
bahwa teori mempunyai peranan dalam pembelajaran bahasa. 
Sedangkan yang kedua pro (baca: setuju) bahwa teori linguistik 
mempunyai peranan penting dalam pembelajaran bahasa. Pendapat 
pertama dipelopori oleh Robert Stokwell dan Sol saporta. Sedangkan 
yang kedua tokohnya adalah S.Pit Corder. (Wahab, 1998: 112-114) 

Lepas dari kontroversi ini, melalui berbagai kajian 
menunjukkan bahwa sumber yang paling kuat dan tepat untuk 
menentukan silabus pembelajaran bahasa adalah linguistik (baik 
sebagai ilmu murni ataupun terapan). Kita akan bisa melihat kontribusi 
sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa dalam aplikasi linguistik 
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yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap (Parera, 1989:11-13). Penjelasan dari 
tiga tahap tersebut adalah: 

1. Tahap aplikasi pertama adalah tahap deskripsi linguistik.  

Tahapan ini memberi jawaban atas pertanyaan general tentang 
hakekat bahasa yang diajarkan. Tahapan ini tidak menjawab tentang 
apa yang akan diajarkan atau bagaimana suatu bahan akan disusun. 

2. Tahap aplikasi kedua berhubungan dengan soal isi silabus.  

Kita tidak akan mengajarkan keseluruhan bahasa. Dalam 
tahapan ini kita akan melakukan disain hasil. Untuk itu akan dilakukan 
pemilihan bahan. Kriteria pemilihan bahan pembelajaran bisa 
bermacam-macam. Misalnya saja, manfaat bagi pebelajar, apa yang 
diperlukan pebelajar dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan 
bahasa yang akan dipelajarinya, perbedaan antara bahasa ibu dan 
bahasa yang akan dipelajarinya, kesulitan apa yang dihadapi oleh 
pebelajaran bahasa asing pada umumnya dan sebagainya. 

3. Tahap aplikasi ketiga merupakan tahap kegitan pembelajaran 
bahasa.  

Pada tahap kedua belum bisa membuat silabus yang lengkap 
dan utuh tentang bahasa, maka kaidah-kaidah penyusunan silabus ini 
perlu memperhatikan faktor linguistik, psikolinguistik ataupun 
sosiolinguistik.   

Operasi pembelajaran bahasa mencakup keseluruhan kegiatan 
pembelajaran bahasa; mulai dari perencanaan, persiapan, perbaikan, 
pembagian tugas dan evaluasi. Selain itu buku-buku ajar, sarana, 
silabus, waktu dan tempat, juga termasuk dalam operasional 
pembelajaran bahasa. 

Operasional pembelajaran bahasa ditentukan secara hirarki oleh hal-
hal yang tergambar dalam table berikut ini 
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Tingkat I Politik Pemerintah Bahasa apa, 
untuk siapa, 
tingkat berapa 

Tingkat II Linguistik 
sosiolinguistik 

Linguistik terapan Apa yang 
diajarkan, 
berapa lama 
diajarkan, 
berapa banyak 
diajarkan 

Tingkat III Psikolinguistik 
Pedagogik 

Guru Kelas Bagaimana 
mengajarkan 
materi yang 
telah ada 
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BAB X 
KONSTRUKTIVISME PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

KOMUNIKATIF BERBASIS SOSIOLINGUISTIK 
 

a. Pendahuluan 
Al-Qur’an sebagai pedoman dan sumber hukum bagi umat 

Islam secara menyeluruh tidak dapat lepas dari aspek kebahasaannya. 
Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an dikenal masyarakat pembelajar 
bahasa sebagai bahasa yang sulit dipelajari karena kompleksitas 
permasalahan yang ada dalam prosesi pembelajaran Bahasa Arab. 
Sampai saat ini kemampuan bahasa Arab yang diyakini sebagai syarat 
bagi setiap individu untuk melakukan kajian Islam secara khusus 
ternyata sangatlah tidak menggembirakan. Bahasa Arab menurut 
Zainuddin tampak ketinggalan jauh dibelakang, baik dari segi metode 
pembelajarannya maupun dari substansi kajiannya. Bahasa Arab masih 
belum berangkat pada suatu titik produksi dan eksport, tapi tampaknya 
harus dipetikemaskan dari Amerika atau Eropa lantas diberi label Arab 
(Zainudin dkk 2005,18). belum lagi tuntutan dunia komunikasi yang 
akan membawa perubahan pola baru terhadap seluruh lembaga formal 
dan non formal dalam pengajaran serta pembelajaran Bahasa Arab 
sebagai alat komunikasi antara manusia sebagai makhluk sosial (Suja’i 
2000, 2). 

Jika dikembalikan kepada fungsi dari bahasa seperti yang telah 
banyak diketahui adalah mampu menggunakan dengan cara 
berkomunikasi dengan bahasa yang dipelajari. karena dalam 
menggunakan bahasa secara otomatis pengguna bahasa juga 
mengetahui makna dibalik bahasa yang digunakan. jika seseorang 
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mampu menggunakan dengan cara berkomunikasi dengan bahasa yang 
dipelajari maka belajar bahasa dianggap sudah selesai. Suatu kodrat 
yang dimiliki manusia, dimana tumbuh suatu kecenderungan untuk 
selalu menggunakan sesuatu dengan daya guna dan hasil guna yang 
relatif cukup tinggi, termasuk didalamnya penggunan bahasa sebagai 
alat komunikasi (Mustofa 2011:4).  

Lebih lanjut Mustofa menambahkan aktifitas pembelajaran 
bahasa bersifat komunikatif mulai dipelajari baik di sekolah, rumah 
maupun lingkungan yang lebih luas, diharapkan mampu melatih 
peserta didik untuk berkomunikasi dengan baik, disamping itu 
lingkungan kebahasaan juga mampu menciptakan hubungan 
komunikasi yang penuh kebermaknaan, yakni tidak ada pembicaraan 
yang kurang efektif ataupun tanpa makna. Kondisi demikian juga 
menurut Suja’i (2000: 2) terjadi dalam proses pembelajaran Bahasa 
Arab di beberapa lembaga sekolah, dimana tujuan yang ingin dicapai 
adalah kompetensi komunikasi dan mampu mengembangkannya 
dalam praktek berbahasa itu baik lisan maupun tulisan. 

 Azies (1996:26) mengemukakan pada dasarnya kompetensi 
komunikatif merujuk kepada kemampuan menggunakan bahasa untuk 
interaksi soaial dan komunikatif, yaitu mengetahui kapan saat yang 
tepat membuka percakapan dan bagaimana, topik apa yang sesuai 
untuk situasi atau peristiwa ujaran tertentu, bentuk sebutan mana yang 
harus digunakan, kepada siapa dan dalam situasi apa, serta bagaimana 
menyampaikan, menafsirkan, dan merespons tindak seperti salam, 
pujian, permintaan maaf, undangan, dan sebagainya.  

Keaktifan pembelajar dalam pembelajaran untuk mencari dan 
menemukan pengetahuan khususnya bidang bahasa Arab sangatlah 
dituntut. hal ini juga terkait dengan bagaimana memahami materi 
perkuliahan dan berkomunikasi dengan beberapa sumber kajian Islam 
khususnya Al-Qur’an dan Hadist dalam mengungkapkan makna 
dibalik sumber tersebut juga berbeda dengan siswa dibawahnya. 
Melihat hal ini kemudian teori konstruktivisme tampak melekat dalam 



Sultan, MA. ~ 165 

pembahasan kali ini. Syauqi (tt:4) mengatakan menurut teori ini 
pembelajaran berpusat pada siswa, antara unsur internal dan eksternal 
memliki keterkaitan dan pengaruh terhadap proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa, yaitu model pembelajaran yang 
mengkombinasikan paradigma-paradigma linguistik, psikologis dan 
sosiologis 

Thobroni (2012:110) juga mengatakan Konstruktivisme 
sebagai kognitif manusia sering diasosiasikan dengan pendekatan 
pedagogi yang mempromosikan learning by doing. teori ini 
memberikan keaktifan kepada manusia untuk belajar menemukan 
kompetensi diri, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang 
diperlakukan guna mengembangkan dirinya. Imbuhnya yang menjadi 
karakteristik pembelajaran komunikatif menekankan adanya 
komunikasi aktif dalam bentuk apapapun, sehinggga siswa dalam 
prosesnya dituntut untuk aktif selama pembelajaran. karena acuan 
pertama dan terakhir tentang kebenaran sebuah bahasa adalah pemilik 
dari bahasa itu sendiri, sehingga bahasa bukanlah milik akademisi, 
lembaga pendidikan nahwu atau lembaga bahasa.  

selain itu setiap bahasa memiliki aturan yang lengkap untuk 
mengemukakan pikiran seseorang, dengan demikian tidak ada bahasa 
yang utama, lebih baik atau lebih dapat menyampaikan maksud 
dibandingkan bahasa yang lain. Dengan melihat fungsi diatas, tentunya 
kawasan kajian yang dapat dipelajari sangat banyak. diantaranya seperti 
yang dikatakan Makruf (:33) dimana tujuan berkomunikasi dalam 
kehidupan sehari-hari, dalam forum-forum ilmiah, maupun dalam 
forum-forum resmi. dari semua fungsi komunikasi tersebut, sesorang 
hanya punya dua kemungkinan; mungkin dia akan bertindak sebagai 
pihak yang aktif, yaitu pembicara dan penulis, atau pihak yang pasif 
yaitu pendengar dan pembaca. mengingat banyaknya kemungkinan 
penggunaan bahasa sebagai alat komunika komunikasi tersebut, maka 
model pembelajaran dengan tujuan tertentu perlu dipertimbangkan. 
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Seperti yang dikatakan Sugiyono (2010:295) dalam bukunya, 
dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi untuk memperjelas masalah 
yang akan diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan 
sebagai refrensi untuk menyusun instrumen penelitian. oleh karenanya 
kerangka teori dalam sebuah penelitian memiliki peranan yang sangat 
penting, sebagai landasan pokok dalam membentuk dan menyusun 
sebuah karya ilmiah. Untuk menjawab permasalahan yang ditentukan, 
maka dalam hal ini kajian yang diteliti adalah proses pembelajaran 
bahasa Arab dengan model pembelajaran bahasa komunikatif. untuk 
menganalisisnya peneliti menggunakan teori pembelajaran Bahasa 
Arab dengan sudut pandang konstruktivisme. Peneliti memakai sudut 
pandang konstruktivisme, dalam bukunya Mahmudah, dkk (2008:47) 
teori ini mengatakan bahwa pembelajaraan bahasa bisa dilakukan 
dengan pendekatan komunikatif dimana peserta didik diajak 
menggunakan bahasa untuk berkomunikasi baik lisan mapun tulisan 
dalam kontek nyata. selain itu pembelajar menurut teori ini dipandang 
sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. 
dan pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin di dalam 
kesatuan kegiatan pembelajaran, dengan cara guru mengamati hal-hal 
yang sedang dilakukan siswa, serta melalui tugas-tugas yang diberikan. 
1. Konsep Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif Pembelajaran 
Bahasa Arab komunikatif merupakan suatu pembelajaran Bahasa Arab 
yang mengacu kepada salah satu fungsi pokok dari bahasa sebagai alat 
atau media untuk berkomunikasi.  

Menurut Ibnu Jinni, dalam bukunya Abu shalih (tt: 33) 
terminology dari bahasa adalah bunyi bahasa yang digunakan oleh 
suatu kaum untuk mengekspresikan tujuannya. itu artinya belajar 
bahasa adalah belajar menggunakan bahasa sesuai fungsi dari bahasa 
sebagai perantara komunikasi dan interaksi manusia sebagai makhluk 
yang memliki komunitas masyarakat 

Abu shalih (tt: 144-145) menambahkan Pembelajaran bahasa 
melalui sikap merupakan teknik yang dipresentasikan melalui pola 
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bahasa target dalam ilustrasi sikap social komunikatif yang dapat 
mengantisispasi berlangsungnya kehidupan sehari-hari pembelajar 
secara spesisfik dalam menciptakan lingkungan bahasa: di kampus, 
pasar, bandara, kantor passport dan restoran. disamping buku paket 
yang menunjukkan kondisi yang biasanya diformat secara dialogis, 
yang dimulai dengan kosa kata bahasa, ekspresiekspresi dan 
gramatikanya. prinsip ini mengacu kepada metode-metode lain yang 
mengacu kepada pendekatan komunikatif, secara prioritas adalah 
aural-oral method. Selanjutnya berkaitan dengan kompentesi 
komunikatif, menurut Terra dalam bukunya Pranowo (2014:161) 
mengatakan kompentensi adalah suatu usaha pembelajar untuk dapat 
memahami inti-inti pokok yang dikatakan penutur asli kepadanya 
dalam situasi komunikasi nyata dan dapat beresponsi sedemikian rupa 
sehingga penutur asli menginterpretasikan respon tersebut dengan 
sedikit atau tanpa kesalahan.  

Jadi bisa dikatakan kompentensi merupakan penguasaan sistem 
dan aturan bahasa yang benarbenar dihayati dan memungkinkan kita 
mengenali struktur lahir dan struktur batin, untuk membedakan 
kalimat benar dan kalimat salah dan mengerti kalimat yang belum 
pernah didengar sebelumnya. Sementara itu dikutip dari bukunya 
Turigan (2009:233) Henry Widdowson dalam bukunya, Teaching 
Language Communication mengemukakan pandangannya tentang 
hubungan antara sistem linguistis dan nilai-nilai komunikatifnya 
didalam naskah (teks) dan wacana. dia memusatkan perhatian pada 
tindak-tindak komunikatif (communicative acts) yang mendasari 
kemampuan menggunakan bahasa untuk tujuan berbeda. yang lebih 
mutakhir tetapi masih berkaitan dengan analisis kompentensi 
komunikatif, dapat ditemukan pada buku Canale dan Swain yang 
mengemukakan empat bidang kompetensi komunikatif:  

1) kompetensi strategik, 

2) kompetensi gramatikal, 



168 ∼ SOSIOLINGUISTIK  (Sebuah Pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab) 

3) kompetensi wacana,  

4) kompetensi sosiolinguistis.  

Pembelajaran bahasa Arab berbasis kompetensi ini menurut al-
Iskandari (1978:3) pada dasarnya mengarah pada pembentukan lifeskill 
(kecakapan hidup) pada diri peserta didik sebagai bekal untuk hidup 
dan kehidupan mereka dimasa mendatang, lifeskill dalam hal ini Bahasa 
Arab Teori Konstrukativisme dalam bukunya Suparno (2001:24) 
Konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang pertama kali 
dikemukakan oleh Giambatista Vico tahun 1710, ia adalah seorang 
sejarawan Italia yang mengungkapkan filsafatnya dengan berkata 
”Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari 
ciptaan”. Dia menjelaskan bahwa “mengetahui” berarti “mengetahui 
bagaimana membuat sesuatu”. Ini berarti bahwa seseorang baru 
mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang 
membangun sesuatu itu. Rasyidi (2012:21) mengatakan filsafat ini 
percaya bahawa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil dari 
konstruksi kita sendiri. pengetahun bukan gambaran dari dunia 
kenyataan yang ada, tetapi akibat dari konstruksi kognitif kenyataan 
melalui kegiatan sesorang. Lebih lanjut Suparno menambahkan dalam 
bukunya Thobroni menurut paham konstruktivistik pengetahuan 
adalah konstruksi (bentukan) dari orang yang mengenal sesuatu 
(schemata). pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang 
lain, karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang 
diketahuinya. kata kontruksi sendiri memiliki arti membangun. dalam 
konteks pendidikan, konstruktivisme adalah upaya membangun tata 
susunan hidup berbudaya modern. (Thobroni 2015:91) 

Dengan kata lain filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa 
pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan 
objek, fenomena pengalaman dan lingkungan mereka. hal ini sesuai 
dengan pendapat Poedjiadi bahwa konstruktivisme bertitik tolak dari 
pembentukan pengetahuan, dan rekonstruksi pengetahuan adalah 
mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun 
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atau dikonstruk sebelumnya dan perubahan itu sebagai akibat dari 
interaksi dengan lingkungannya. (Poedjiadi tt:70) Disisi lain Karli, dkk 
(2003:2) juga menyatakan konstruktivisme adalah salah satu pandangan 
tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses 
belajar (perolehan pengetahuan) diawali dengan terjadinya konflik 
kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri dan pada 
akhir proses belajar pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui 
pengalamannya dari hasil interkasi dengan lingkungannya.  

Secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme ditulis oleh 
Suparno (2001: 40) yang diambil adalah  

(1) pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara 
personal maupun secara sosial;  

(2) pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali 
dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar;  

(3) siswa aktif mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga 
terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, 
serta sesuai dengan konsep ilmiah;  

(4) guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi 
agar proses konstruksi siswa berjalan mulus.  

Dalam hal pembelajaran, teori konstruktivisme juga 
menyatakan bahwa pembelajar harus menemukan sendiri dan 
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 
dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu 
tidak lagi sesuai. dalam teori ini, guru tidak hanya sekedar memberikan 
pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 
pengetahuan didalam benaknya. Bagi kaum konstruktivis, belajar 
adalah suatu proses organik untuk menemukan sesuatu bukan suatu 
proses mekanis untuk mengumpulkan fakta. Dalam konteks yang 
demikian, belajar yang bermakna terjadi melalui refleksi, pemecahan 
konflik, pengertian dan selalu terjadi pembaruan terhadap pengertian 
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yang tidak lengkap. proses mengkonstruksi pengetahuan menurut teori 
konstruktivisme adalah dengan cara mengabstraksi pengalaman 
sebagai hasil interaksi antara siswa dan realitas, baik realitas pribadi, 
alam maupun realitas sosial. Proses konstruksi pengetahuan disini bisa 
saja berlangsung secara pribadi atau sosial. proses ini yang dinamakan 
proses yang aktif dan dinamis. Karena beberapa factor lingkungan 
sangat berpengaruh dalam konstruksi makna. (Thobroni 2015:115) 
Jadi pembelajaran ala kontruktivisme bisa difahami dengan 
pembelajaran sebagai rekontruksi pengalaman atau reorganisasi 
pengalaman yang dapat memberi nilai lebih pada makna pengalaman 
tersebut dan kemampuan untuk mengarahkan model pengalaman 
selanjutnya. karena pembelajaran merupakan proses mental yang 
teratur. 

 Menurut Dewey dalam bukunya Huda (2014:38) 
mengemukakan semua pengetahuan, pemikiran dan pembelajaran 
dapat muncul melalui pengalaman. oleh karenannya, tindakan 
pembelajaran melibatkan baik komponen sesorik atau komponen 
eksperimental maupun komponen mental atau kognitif. karena 
pembelajar secara aktif mampu membangun pemahamannya sendiri 
melalui keterampilan berfikir kritis menurut pengalaman yang telah 
dimilikinya. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab komunikatif, 
yang paling diutamakan adalah keaktifan pembelajar dalam 
mengkonstruksi pengetahuannya, pengajar dalam hal ini diharapkan 
dapat membantu para pembelajarnya agar mampu mengkonstruksi 
pengetahuannya sesuai dengan situasi yang nyata dan berdasarkan 
pengalaman-pengalamannya. pengajar harus menguasai bahan/materi 
perkuliahan dengan baik, dan memiliki berbagai macam strategi 
pembelajaran sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi 
pembelajar. 

b. Pendekatan Pembelajaran Bahasa Arab Komuniaktif 
Pendekatan merupakan hal yang mendasar sebelum berlanjut 

kepada proses pembelajaran, karena pendekatan adalah asumsi yang 
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berhubungan dengan karakter bahasa dan karakter proses pengajaran 
dan pembelajarannya. selain itu pendekatan juga merupakan landasan 
filosifis yang menentukan arah dan orientasi pembelajaran. Dalam 
pembelajaran bahasa arab dengan pendekatan Komunikatif lebih 
menekankan pada komunikasi aktif berbentuk dialog. sesi awal 
pembelajaran memulai pembelajarannya dengan menentukan tema 
serta menjelaskan inti materi dan menuliskan mufrodat sesuai tema 
dalam bentuk kalimat tanya. kemudian pengajar memeberikan latihan 
pengucapan kepada pembelajar dilanjut dengan kegiatan dialog. aspek 
yang dibina pada tahap awal pembelajaran dengan istima’, kalam, 
qiro’ah dan kitabah sebagai pemerolehan pengetahuan berupa bahasa 
baru yang kemudian digunakan sebagai modal awal untuk 
berkomunikasi. Selain itu istima’, kalam, qiro’ah dan kitabah 
merupakan komponen pembelajaran bahasa Arab dan sudah 
mengarah kepada proses yang membutuhkan metode dan teknik untuk 
mencapai tujuan pembelajaran, sementara pendekatan adalah sebuah 
cara pandang dan bersifat aksiomatis dan menjadi dasar yang bersifat 
filosofis dalam proses pembelajaran.  

c. Metode Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif  
Dalam pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif beberapa 

metode dikombinasikan selama pembelajaran dengan menyesuaikan 
kondisi pembelajar, sehingga beberapa metode seperti metode 
langsung dipakai pada awal penyampaian materi, yaitu dengan 
pemberian contoh pengucapan yang kemudian dilanjutkan dengan 
menggunakan metode drill sebagai bentuk pengulangan kosakata baru, 
kemudian terdapat metode audio lingual yang digunakan dosen dalam 
memberikan materi yang berisi pola kalimat dialog yang disesuaikan 
kepada kehidupan sehari-hari pembelajar, dengan konten materi 
dimulai dari tahapan mufrodat - mufrodat yang mudah menuju yang 
sukar.  

Selain itu dosen juga menggunkan metode campuran ketika 
menjadi fasilitator pembelajar dalam proses pembelajaran. Hal ini 
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tampak ketika dosen membimbing pembelajar menerapkan materi 
dalam bentuk dialog dengan teman pembelajar yang lain secara 
bergiliran. Konstruktivisme dalam pengunaan metode seperti ini 
memberi peluang seluas-luasnya antara sesama pembelajar melalui 
proses dialogis antara pembelajar dengan pengajar, pembelajar dengan 
pembelajar sehingga semua pihak merasa ada tanggung jawab dalam 
pembentukan pengetahuan. bahwasanya belajar bahasa adalah 
membentuk kebiasaan-kebiasaan dengan cara latihan dan penguatan. 
Maksudnya adalah bahwa bahasa itu adalah keterampilan yang 
diperoleh pembelajar dari lingkungan kesehariannya dan didapatkan 
dengan cara menirukan, dan adanya penguatan yang diberikan oleh 
pengajar.  

d. Teknik Bahasa Arab Komuniaktif  
Kontruktivisme pembelajaran bahasa arab komunikatif tampak 

dengan adanya keaktifan pembelajar selama pembelajaran berlangsung 
dalam memperoleh pengetahuan baru berupa bahasa yang kemudian 
dikomunikasikan langsung dengan lawan bicaranya sebagai bentuk 
konstruksi pengetahuan yang dilakukan pembelajar dengan teknik 
pengulangan mufrodat dalam bentuk dialog langsung dengan teman 
secara perseorangan dan kelompok. Kontruktivisme dalam teknik ini 
dengan cara berkomunikasi dan penguatan melalui pengulangan yang 
dilakukan antar pembelajar selama berkomunikasi.  

e. Materi Bahasa Arab Komuniaktif  
Untuk membantu pembelajar agar dapat mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan melalui bahasa akan dipelajari. Hal juga ini 
didukung dengan penyediaan materi berpola jumlah ismiyah dan 
jumlah fi’liyah yang telah disusun dengan mengacu seputar kegiatan 
pembelajar sehari-hari sesuai situasi yang memungkinkan untuk 
praktek komunikasi dengan dialog. Pengajar dalam proses ini lebih 
rnenjadi fasilitator dan komunikator yang aktif bertanya, merangsang 
pemikiran, menciptakan persoalan, membiarkan pembelajar 
mengungkapkan gagasan dan konsepnya, serta kritis menguji konsep 
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pembelajar. Materi yang disampaikan kemudian dikonstruksi 
pembelajar secara kolaboratif antar individual dengan menyesuaikan 
pada materi-materi yang lebih banyak diarahkan untuk melayani 
pertanyaan atau pandangan pembelajar. Aktivitas belajar lebih 
didasarkan pada materi manipulatif dengan penekanan pada 
keterampilan berfikir kritis.  

f. Langkah pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif  
Dalam hal ini pembelajaran dapat dimulai dengan dialog 

pendek, kemudian pengajar menuliskan kosakata baru beserta contoh 
pengucapannya selanjutnya dipraktekkan oleh pembelajar secara 
bergantian, proses sperti ini juga sebagai evaluasi yang dilakukan untuk 
menggali munculnya berfikir divergent dengan dukungan tugas- tugas 
yang diberikan bersifat real dan menuntut aktivitas belajar pembelajar 
secara lisan dalam bentuk dialog interaktif dan tulisan bebentuk 
laporan harian pembelajar.  

g. Proses aktif konstruktif pembelajar dalam penguasaan 
kompentensi komunikatif dalam Bahasa Arab Komunikatif  

Penguasaan kompentensi gramatikal dilakukan pembelajar 
melalui proses konstruksi yang melibatkan aspek kognisi pembelajar 
untuk mengkonstruksi pengetahuan berbentuk bahasa baru dengan 
istima’. pembelajar kemudian mengungkapkan kembali beberapa 
mufrodat yang didapat dari istima’ yang dituangkan dalam bentuk 
kalam sebagai ungkapan pembelajar yang dihasilkan dari kemampuan 
ingatan terkait mufrodat. 

  Penguasaan kompentensi sosiolinguistik dilakukan pembelajar 
melalui proses regulasi diri secara internal dengan teknik saling tukar 
gagasan antar individu. Hasil dari konstruksi pengetahuan dalam 
penguasaan kompentensi ini kemudian juga diwujudkan pembelajar 
dalam bentuk dialog yang mana isi dialog tersebut disesuaikan oleh 
pengalaman sosial setiap individu pembelajar.  
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Penguasaan kompetensi strategis dilakukan pembelajar melalui 
proses aktif konstruktif juga dilakukan secara kolaboratif yang 
melibatkan beberapa pembelajar dengan cara mengintegrasikan ide 
yang dimiliki. fungsi kognisi pembelajar yang bersifat adaptif dan 
membantu pengorganisasian mufrodat yang diterima dari lawan bicara. 
Disamping pengalaman nyata yang sebelumnya telah dimiliki 
pembelajar serta keterlibatan pembelajar secara aktif sebagai proses 
pengaitan sejumlah gagasan dan pengonstruksian bahasa melalui 
diskusi memberi kesempatan pembelajar untuk saling bertukar 
pengalaman dengan pembelajar.  

Penguasaan kompetensi wacana dilakukan pembelajar dengan 
cara membuat kaitan antara gagasan dalam pengonstruksian secara 
bermakna. Pembelajar mengaitkan gagasan dan informasi baru yang 
diterima dan pertukaran pendapat, makna, dalam berkomunikasi. 
Selain itu proses konstruksi pengetahuan dalam penguasaan 
penguasaan kompetensi ini juga dilakukan dengan menggabungkan 
bentuk gramatikal dan makna untuk menghasilkan ungkapan, baik 
lisan maupun tulisan, pembelajar juga dituntut mampu dalam 
menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka 
membangun keutuhan makna dan keterpaduan teks dalam meteri 
sesuai konteksnya. 

Dalam proses pembelajaran bahasa Arab komunikatif bisa 
dikatakan menjadi ciri dari pembelajaran konstruktivisme, hal ini 
dibuktikan dengan adanya keaktifan pembelajar selama pembelajaran 
berlangsung dalam memperoleh pengetahuan baru berupa bahasa yang 
kemudian dikomunikasikan langsung dengan lawan bicaranya sebagai 
bentuk konstruksi pengetahuan yang dilakukan pembelajar. Kemudian 
disisi lain Pengajar dalam perannya membantu pembelajar agar dapat 
mengkonstruksi sendiri pengetahuan melalui bahasa akan dipelajari. 
Hal juga ini didukung dengan penyediaan materi berpola jumlah 
ismiyah dan jumlah fi’liyah yang telah disusun dengan mengacu seputar 
kegiatan pembelajar sehari-hari sesuai situasi yang memungkinkan 
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untuk praktek komunikasi dengan dialog. Pengajar dalam proses ini 
lebih rnenjadi fasilitator dan komunikator yang aktif bertanya, 
merangsang pemikiran, menciptakan persoalan, membiarkan 
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