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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Sosiolinguistik 

Treudgill dalam bukunya sociolinguistics : An Introduction (1974) 

menjelaskan  bahwa sosiolinguistik merupakan bagian dari linguistik yang 

berfokus pada bahasa sebagai fonomena sosial dan budaya. Dengan 

demikian semakin jelas bahwa berbagai fenomena dalam masyarakat baik 

sosial maupun budaya, berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan pada 

masyarakat tersebut. Bahasa akan sangat beragam sejalan dengan berbagai 

fenomena dalam kehidupan masyarakat. 

J.A. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan 

sosiologi bahasa. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi 

pemakaian bahasa dengan faktor sosial, seperti status sosial, tingkat 

pendidikan, umur, jenis kelamin, tingkat ekonomi dan faktor situasional, 

yaitu siapa berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan 

mengenai masalah  apa atau dirumuskan secara singkat dengan  who speak, 

what language, to whom, and when. Secara eksplisit Fishman 

mendefinisikan sosiolinguistik sebagai studi tentang katakteristik variasi 

bahasa, karakteristik fungsi bahasa, dan karakteristik pemakaian bahasa 

yang terjalin dalam interaksi, sehingga menyebabkan perubahan-perubahan 

antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. 

Rene Appel mengungkapkan bahwa sosiolinguistik menempatkan 

kedudukan bahasa dalam  hubungannya dengan pemakaiannya dalam 
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masyarakat, sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem 

komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan 

tertentu. Pemakaian  bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi 

sosial yang terjadi dalam situasi konkret. Rumusan sosiolinguistik menurut 

Appel adalah studi tentang bahasa  dan pemakaian bahasa dalam 

hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. 

Dari beberapa pengertian di atas, pada prinsipnya sosiolinguistik 

merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa dikaitkan 

dengan kehidupan manusia dalam masyarakat (Hudson,1980:22-23). 

Dalam hal ini, bahasa akan ditemukan dengan keragaman dalam suatu 

masyarakat. Dengan demikian keragaman sosial berpengaruh terhadap 

beragamnya suatu bahasa. 

Setiap bidang ilmu yang dipelajari pasti memiliki fungsi dalam 

kehidupan manusia. Sosiolinguistik tentu juga memiliki banyak manfaat. 

Sosiolinguistik menjelaskan tentang aturan-aturan berbahasa dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian kita dapat mengetahui 

bahasa mana yang akan kita pergunakan pada kondisi atau situasi tertentu. 

Selain manfaat dalam kehidupan sehari-hari, Sosiolinguistik juga 

bermanfaat dalam dunia pendidikan terutama kebahasaan. Pengetahuan 

kita terhadap kosakata, kelompok kata jenis kata tidak akan sempurna jika 

kita tidak mengetahui bagaimana kata-kata disususn untuk dapat dengan 

mudah di sampaikan, apabila kita benar-benar memahami bagaimana 

kebahasaan dalam kehidupan sosial masyarakat. 
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2.2 Variasi Bahasa  

  Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi 

sosiolinguistik, sehingga Kridalaksana (1975) mendefinisikan 

sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-

ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut 

dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Kemudian dengan mengutip 

pendapat  Fishman (1971:4) Kridalaksana mengatakan bahwa 

sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan fungsi berbagai 

variasi bahasa, serta hubungan di antara bahasa dengan ciri dan fungsi 

dalam suatu masyarakat bahasa. Bahasa mempunyai sistem dan subsistem 

yang dipahami sama oleh semua penutur bahasa. Karena penutur bahasa 

tersebut berbeda dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan 

manusia yang homogen, maka wujud bahasa. Hartman dan Strok (1972) 

membedakan variasi berdasarkan kriteria (a) latar belakang geografi dn 

sosial penutur, (b) medium yang digunakan dan (c) pokok pembicaraan. 

Halliday (1970,1990) membedakan variasi bahasa berdasarkan (a) 

pemakai yang disebut dialek dan (b) pemakaian yang disebut register.  

Variasi bahasa itu pertama- tama kita bedakan berdasarkan penutur dan 

penggunaannya. Berdasarkan penutur berarti, siapa yang menggunakan 

bahasa itu, dimana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam 

masyarakat, apa jenis kelaminya, dan kapan bahasa itu digunakan. 

Berdasarkan pengunanya berarti bahasa itu digunakan untuk apa, dalam 

bidang apa, apa jalur dan alatnya, dan bagaimana situasi keformalannya.    

2.2.1 Variasi dari Segi Penutur  
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Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya 

adalah variasi bahasa yang disebut idiolek. Yakni variasi bahasa yang 

bersifat perseorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai 

variasi bahasa bahasanya atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek 

ini berkenaan dengan warna suara,pilihan kata,gaya bahasa susunan 

kalimat dan sebagainya. Namun yang paling dominan adalah warna 

suara sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan 

mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya, kita dapat 

mengenalinya. Mengenali idiolek seseorang dari bicaranya memang 

lebih mudah daripada melalui karya tulisnya. Namun kalau kita sering 

membaca Hamka,Alisjahbana, atau Shakespeare, maka pada suatu waktu 

kelak bila kita menemui selembar karya mereka, meskipun tidak 

dicantumkan nama mereka, maka kita dapat mengenali lembaran itu 

karya siapa. Kalau setiap orang memiliki idoioleknya masing-masing 

maka apakah idiolek itu menjadi banyak? Ya, memang demikian bila ada 

1000 orang penutur, misalnya maka akan ada 1000 idiolek dengan 

cirinya masing-masing yang meskipun sangat kecil atau sedikit cirinya 

tetapi masih tetap menunjukkan idioleknya. Dua orang kembar pun, 

warna suaranya yang menandai idioleknya masih dapat dibedakan.  

   Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya disebut dialek,yakni  

variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang  berada 

pada suatu tempat,wilayah,atau area tertentu. Karena dialek ini lazim 

disebut dialek areal,dialek regional,atau dialek geografi . Para penutur 

dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai idioleknya masing-
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masing, meliki kesamaan ciri yang menandai dialeknya juga. Misalnya, 

bahasa Jawa dialek Banyumas  memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan 

ciri yang dimiliki bahasa Jawa dialek Pekalongan,dialek  Semarang atau 

juga dialek Surabaya. Para penutur bahasa Jawa Banyumas dapat 

berkomunikasi dengan baik dengan para penutur bahasa Jawa dialek 

Pekalongan, Semarang ,Surabaya, atau juga bahasa Jawa dialek lainnya. 

Mengapa? Karena dialek-dialek tersebut masih termasuk bahasa yang sama, 

yaitu bahasa Jawa. Memang kesaling- mengertian antara anggota dari satu 

dialek dengan anggota dialek lain bersifat relatif bisa besar,kecil atau juga 

bisa sangat kecil. Lalu kalau kesaling- mengertian tidak ada sama sekali 

maka kedua bahasa penutur dari kedua dialek yang berbeda itu bukanlah 

dari sebuah bahasa yang sama melainkan dari dua bahasa yang berbeda. 

Dalam kasus bahasa Jawa dialek Banten dan bahasa dialek Cirebon 

sebenarnya kedua bahasa sudah berdiri sendiri-sendiri, sebagai bahasa yang 

bukan lagi bahasa Jawa tetapi karena secara historis keduanya adalah 

berasal dari bahasa Jawa, maka keduanya juga dapat dianggap sebagai 

dialek-dialek dari bahasa Jawa.  

   Penggunaan istilah dialek dan bahasa dalam masyarakat umum 

memang seringkali bersifat ambigu. Secara linguistik jika masyarakat tutur 

masih saling mengerti,maka alat komunikasi adalah dua dialek dari bahasa 

yang sama. Namun, secara politis meskipun dua masyarakat tutur bisa 

saling mengerti karena kedua lat komunikasi verbalnya mempunyai 

kesamaan sistem dan subsistem tetapi keduanya dianggap sebagai dua 

bahasa yang berbeda. Contohnya, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, 
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yang secara linguistik adalah sebuah bahasa tetapi secara politis dianggap 

sebagai dua bahasa yang berbeda. 

   Bidang studi lingustik yang mempelajari dialek-dialek ini adalah 

dialektologi.  Bidang studi ini dalam kerjanya berusaha membuat peta batas-

batas dialek dari sebuah bahasa, yakni dengan cara membandingkan bentuk 

dan makna kosakata yang digunakan dalam dialek. Namun,perlu dicatat 

bahwa dialektologi secara lebih luas juga membuat peta batas-batas bahasa. 

  Variasi ketiga berdasarkan penutur yang disebut kronolek atau 

Dialek temporal,  yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok 

sosial pada masa tertentu. Umpamanya, variasi bahasa Indonesia pada masa 

tahun tiga puluhan, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun lima puluhan, 

dan variasi yang digunakan pada masa kini. 

   Variasi bahasa pada ketiga zaman itu tentunya berbeda, baik dari 

segi lafal,ejaan,morfologi, maupun sintaksis. Yang paling tampak biasanya 

dari segi leksikon, karena bidang ini mudah sekali berubah akibat perubahan 

sosial budaya,ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jika membaca buku yang 

diterbitkan dari tiga zaman yang berbeda,kita akan melihat perbedaan itu. 

Dalam bahasa Inggris zaman sebelum Shakespeare,zaman Shakespeare, dan 

zaman sekarang.  

  Variasi bahasa yang keempat berdasarkan penuturnya yang disebut 

sosiolek atau dialek sosial,yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan 

status,golongan,dan kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik 

biasanya variasi inilah yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak 
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waktu untuk membicarakannya, karena variasi ini menyangkut semua 

masalah pribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat 

kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi,  dan sebagainya. Berdasarkan 

usia, kita bisa melihat perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh kanak-

kanak,para remaja,orang dewasa,dan orang yang tergolong lansia (lanjut 

usia). Perbedaan variasi bahasa di sini bukanlah yang berkenaan dengan 

isinya,isi pembicaraan melainkan perbedaan dalam bidang 

morfologi,sintaksis, dan kosakata. Berdasarkan pendidikan kita juga bisa 

melihat adanya variasi sosial ini para penutur yang beruntung memperoleh 

pendidikan tinggi akan berbeda variasi bahasanya dengan mereka yang 

hanya berpendidikan menengah, rendah atau tidak berpendidikan sama 

sekali. Perbedaan ini yang paling jelas adalah dalam bidang 

kosakata,pelafalan,dan juga morfologis dan sintaksis. Berdasarkan jenis 

kelamin penutur ada dua jenis variasi bahasa. Contohnya percakapan yang 

dilakukan oleh sekelompok mahasiswi atau  ibu-ibu dibandingkan dengan 

percakapan yang dilakukan sekelempok bapak-bapak. Pasti kita dapat 

melihat perbedaan variasi keduanya. Dalam ini juga adanya variasi bahasa 

yang digunakan oleh para waria dan kaum gay,dua kelompok yang 

mempunyai penyimpangan seks (Muhadjir dan Basuki Suhardi,1900). 

  Perbedaann pekerjaan,profesi, atau tugas para penutur dapat juga 

menyebakan variasi sosial. Kita bisa melihat bahasa yang digunakan para 

buruh,pedagang kecil,pengemudi kendaraan umum, para  guru,para tokoh 

agama,dan para pengusaha. Pasti kita akan menangkap variasi bahasa 

mereka yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan bahasa mereka 
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terutama karena lingkungan tugasa mereka dan apa yang mereka kerjakan. 

Perbedaan variasi bahasa yang digunakan terutama tampak pada bidang 

kosakata yang digunakan. 

  Di dalam masyarakat tutur yang masih mengenal tingkat-tingkat 

kebangsawanan dapat pula kita lihat variasi bahasa yang berkenaan dengan 

tingkat-tingkat kebangsawan itu. Bahasa Jawa,bahasa Sunda,dan bahasa 

Bali mengenal variasi kebangsawan ini. Dalam bahasa Melayu dulu 

diajarkan yang disebut “bahasa raja-raja”, yang bedakan dengan bahasa 

umum terutama dalam bidang kosakatanya. Contohnya mandi dan mati 

maka dalam bahasa raja-raja akan menjadi bersiram dan mangkat.  

  Keadaan sosial ekonomi para penutur dapat juga menyebakan 

adanya variasi bahasa. Pembedaan kelompok masyarakat berdasarkan status 

sosial ekonomi yang tidak sama dengan pembedaan berdasarkan tingkat 

kebangsawanan sebab dalam zaman modern ini  status sosial ekonomi yang 

tinggi tidak lagi identik dengan status kebangsawanan yang tinggi. Bisa saja 

terjadi berdasarkan keturunan memiliki status ekonomi yang tinggi. 

Sebaliknya, tidak berketurunan bangsawanan  tetapi  kini memilki status 

sosial ekonomi yang tinggi.  

  Sehubungan dengan variasi bahasa berkenaan dengan tingkat 

,golongan, status,dan kelas sosial para penuturnya, biasanya dikemukan 

orang variasi bahasa yang disebut akrolek, basilek , vulgar, slang, kolokial 

,jargon, argot,dan ken . Berikut adalah penjelasan dari istilah-istilah 

tersebut. 
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akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau 

bergengsi dari pada variasi sosial lainnya. Contohnya bahasa bagongan, 

yaitu variasi bahasa jawa yang khusus digunakan oleh para bangsawan 

kraton Jawa. Dialek Jakarta cenderung semakin bergengsi sebagai salah 

satu ciri kota metropolitan, sebab para remaja di daerah yang pernah ke 

Jakarta merasa bangga bisa berbicara dalam dialek Jakarta. 

    basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau 

dianggap rendah. Bahasa Inggris yang digunakan oleh para cowboy dan 

kuli tambang dapat dikatakan sebagai basilek. Begitu juga bahasa Jawa  

“krama ndesa”  . 

   vulgar adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian 

bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan mereka yang 

tidak berpendidikan. Pada zaman Romawi sampai zaman pertengahan 

bahasa-bahasa di Eropa dianggap sebagai bahasa Vulgar sebab pada waktu 

para golongan intelek menggunakan bahasa Latin dalam segala kegiatan 

mereka.  

  slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dab  rahasia. 

Artinya variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas, 

tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Oleh karna itu 

kosakata yang digunakan dalam slang ini selalu berubah-ubah. Slang 

memang lebih merupakan bidang kosakata daripada bidang fonologi 

maupun gramatika. Slang bersifat temporal dan lebih umum digunakan 

oleh para kaum muda, meski kaum tua pun ada yang menggunakannya. 
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Karena slang ini bersifat kelompok dan rahasia maka timbul kesan bahwa 

slang ini adalah bahasa rahasia para penjahat padahal sebenarnya tidaklah 

demikian. Faktor kerahasian ini menyebabkan pula kosakata yang 

digunakan dalam slang seringkali berubah (Raharjo dan Chamber Loir 

1988; Kawira 1990). 

   kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan 

sehari-hari. Kata kolokial berasal dari kata colloquium 

(percakapan,konversasi). Jadi, kolokial berarti bahasa percakapan, bukan 

bahasa tulis. Juga tidak tepat kalau kolokial ini disebut bersifat 

“kampungan” atau bahasa kelas golongan bawah, sebab yang penting 

adalah konteks dalam pemakaiannya. Dalam bahasa Inggris lisan 

ungkapan-ungkapan seperti don’t, I’d, well, pretty (very) ,funny(peculiar), 

dan take stock in (believe) adalah dari variasi kolokial. Berikut contoh lain 

ungkapan kolokial dalam bahasa Inggris dengan padanan formalnya. 

Join up  - enlist 

Give up - reliquih 

Put up with - tolerete 

              Full up  -filled to capacity 

Know-how - technical skill 

The law - a policeman 

Outside of - except 

A natural  - one who naturally expert 

Sosiolinguistik (variasi bahasa dan jenis bahasa Hal.67) 
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Dalam perkembangan kemudian ungkapan- ungkapan kolokial ini sering 

juga digunakan dalam bahasa tulis. 

   Dalam bahasa Indonesia percakapan banyak digunakan bentuk-

bentuk kolokial, seperti dok (dokter),prof (profesor),let (letnan),ndak ada 

(tidak ada),trusah (tidak usah), dan sebagainya. Dalam pembicaraan atau 

tulisan formal ungkapan- ungkapan seperti contoh di atas harus 

dihindarkan. 

  jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh 

kelompok-kelompok sosial tertentu. Ungkapan yang digunakan seringkali 

tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar 

kelompoknya. Namun, ungkapan - ungkapan tersebut tidak bersipat 

rahasia. Contohnya, dalam kelompok montir seperti roda 

gila,didongkrak,dices,dibalans, dan dipoles. Dalam kelompok tukang batu 

seperti disipat,diekspos,disiku, dan ditimbang.  

   argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada 

profesi-profesi tertentu dan bersipat rahasia. Letak kekhususan argot 

adalah kosakata. Contonya, dalam dunia kejahatan (pencuri,tikang copet) 

pernah digunakan ungkapan seperti barang dalam arti “mangsa”,kacamata 

dalam arti “polisi”,daun dalam arti “uang”,gemuk dalam arti “mangsa 

besar”, dan tape dalam arti “mangsa yang empuk”.    

   ken (Inggris = cant) adalah variasi sosial tertentu yang bernada 

“memelas”, dibuat merengek-rengek,penuh dengan kepura-puraan. 
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Biasanya digunakan oleh para pengemis, seperti  tercermin dalam 

ungkapan the cant of beggar (bahasa pengemis). 

2.2.2 Variasi dari Segi Pemakaian  

   Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, 

atau fungsi disebut fungsiolek (Nababan 1984),ragam atau register. Variasi 

ini biasanya dibicarakan berdasar bidang penggunaan,gaya,atau tingkat 

keformalan,dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang 

pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan 

atau bidang apa. Misalnya, bidang sastra jurnalistik,olahraga seperti 

sepakbola & bulutangkis ,militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, 

perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi bahasa 

berdasarkan bidang kegiatan ini paling tampak cirinya adalah dalam 

bidang kosakata. Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah 

kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain. 

Namun demikian, variasi berdasarkan  bidang kegiatan ini tampak pula 

dalam tataran morfologi dan sintaksis. Variasi bahasa atau ragam bahasa 

sastra biasanya menekankan penggunaan bahasa dari segi estetis, sehingga 

dipilihlah dan dipergunakanlah kosakata yang secara estetis memiliki ciri 

eufoni serta daya ungkap yang paling tepat. Stuktur morfologi dan 

sintaksis yang normatif seringkali dikorbankan dan dihindarkan untuk 

mencapai efek keeufonian dan kedayaunkapan yang tepat. Begitu juga 

kalau dalam bahasa umum orang mengungkapkan sesuatu secara lugas dan 

polos, tetapi dalam ragam bahasa sastra akan diungkapkan secara estetis 

dalam bahasa umum orang,misalnya akan mengatakan, “Saya sudah tua”, 
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tetapi dalam bahasa sastra Ali Hasjmi,seorang penyair Indonesia, 

mengatakan dalam bentuk puisi.  

Pagiku hilang sudah melayang                                                                                                                                  

Hariku mudaku sudah pergi                                                                                                                             

Sekarang petang datang membayang                                                                                                             

Batang usiaku sudah tinggi 

Ragam bahasa jurnalistik juga mempunyai ciri tertentu, yakni 

bersifat sederhana, komunikatif,dan ringkas. Sederhana karena harus 

dipahami dengan mudah; komunikatif karena jurnalistik harus 

menyampaikan berita secara tepat dan ringkas karena keterbatasan ruang 

(dalam media cetak), dan keterbatasan waktu (dalam media elektronika). 

Dalam bahasa Indonesia ragam jurnalistik ini dikenal dengan sering 

ditanggalkannya awalan me- atau awalan ber- yang didalam ragam 

bahasa baku harus digunakan. Contohnya, “Gubernur meninjau daerah 

banjir”). Contoh, lain,”Anaknya sekolah di Bandung”(dalam bahasa 

ragam baku adalah,”Anaknya bersekolah di Bandung”). 

Ragam bahasa Olahraga Sepakbola yang biasa dipakai dengan 

isitilah persepakbolaan contohnya, kata goal yang berarti berhasil 

memasukan bola ke dalam gawang lawan.  Sedangkan arti dalam kamus 

bahasa Indonesia berarti tujuan. Mungkin bagi kalangan di luar  pemain 

sepakbola istilah-istilah sukar dipahami, tetapi bagi kalangan pemain 

sepakbola tidak menjadi persoalan.  

Ragam bahasa ilmiah yang jga dikenal dengan cirinya yang lugas 

jelas,bebas dari keambiguan serta segala macam metafora dan idiom. 

Bebas dari segala keambiguan karena bahasa ilmiah harus memberikan 

informasi keilmuan secara jelas,tampa keraguan akan makna dan terbebas 
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dari kemungkinan tafsiran makna yang berbeda. Oleh karena itulah juga 

bahasa ilmiah tidak menggunakan segala macam metafora dan idiom. 

Variasi bahasa berdasarkan fungsi ini lazim disebut register. 

Dalam pembicaraan tentang register ini biasanya dikaitkan dengan 

masalah dialek. Kalau dialek berkenaan dengan bahasa itu digunakan oleh 

siapa,di mana, dan kapan, maka register berkenaan dengan masalah 

bahasa itu digunakan untuk kegiatan apa. Dalam kehidupan mungkin saja 

seseorang hanya hidup dengan satu dialek, misalnya, seorang penduduk 

di desa terpencil di lereng gunung atau di tepi hutan. Tetapi, dia pasti 

tidak hidup hanya dengan satu register,sebab dalam kehidupannya 

sebagai anggota masyarakat, bidang kegiatan yang harus dilakukan pasti 

lebih dari satu. Dalam kehidupan modern pun ada kemungkinan adanya 

seseorang yang hanya mengenal satu dialek; namun pada umumnya 

dalam masyarakat modern orang hidup dengan lebih dari satu dialek 

(regional maupun sosial) dan menggeluti sejumlah register, sebab dalam 

masyarakat modern orang sudah pasti berurusan dengan sejumlah 

kegiatan yang berbeda.  

2.2.3 Variasi dari Segi Keformalan 

Berdasarkan tingkat keformalan menurut Martin Joos (1967) dalam 

bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa atas lima macam gaya 

(style), yaitu gaya atau ragam beku (frozen), gaya atau ragam resmi 

(formal), gaya atau ragam usaha (konsultatif), gaya atau ragam santai 

(casual), dan gaya atau ragam akrab (intimate). 
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Ragam baku adalah variasi bahasa yang paling formal, digunakan 

dalam situasi–situasi khidmat dan upacara resmi misalnya, dalam upacara 

kenegaraan,khotbah digereja  atau dimesjid,tata cara pengambilan sumpah; 

kitab undang-undang, akte notaris, dan surat-surat keputusan. Disebut 

ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap, 

tidak boleh diubah. Dalam bentuk tertulis ragam beku ini kita dapati dalam 

dokumen bersejarah seperti undang-undang dasar, naskah perjanjian jual-

beli. Perhatikan contoh berikut yang diangkat dari naskah pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945.  

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan 

oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena 

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.  

Kalimat-kalimat yang dimulai dengan kata bahwa,maka,dan 

sesungguhnya menandai ragam beku dari variasi bahasa tersebut. Susunan 

kalimat dalam ragam beku biasanya panjang-panjang, bersifat kaku, kata-

katanya lengkap. Dengan demikian para penutur dan pendengar ragam 

beku dituntut keseriusan dan perhatian yang penuh.  

Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan 

dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat-menyurat dinas, ceramah 

keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam 

resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi 

ini pada dasarnya sama dengan ragam bahasa baku atau standar yang 

hanya digunakan dalam situasi resmi dan tidak dalam situasi yang tidak 
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resmi. Jadi, percakapan antarteman yang sudah karib atau percakapan 

dalam keluarga tidak menggunakan ragam resmi. Tetapi pembicaraan 

dalam acara peminangan,pembicaraan dengan seorang dekan di kantornya 

atau diskusi dalam ruang kuliah adalah menggunakan bahasa resmi.  

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang 

lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat atau 

pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi dapat 

dikatakan ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang paling operasional. 

Wujud ragam usaha ini berada di antara ragam formal dan ragam informal 

atau ragam santai. 

Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang 

digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan 

keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, 

dan sebagainya. Ragam santai ini banyak menggunakan bentuk kata atau 

ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak dipenuhi unsur leksikal 

dialek dan unsur bahasa daerah. Demikian juga dengan stuktur morfologi 

dan sintaksisnya. Seringkali stuktur morfologi dan sintaksis yang normatif 

tidak digunkan.  

Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa 

digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti 

antara anggota keluarga atau antar teman yang sudah karib. Ragam ini 

ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap,pendek-pendek 

dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Hal ini terjadi karena di 
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antara partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan 

yang sama. Perhatikan contoh berikut.  

(a) Saudara boleh mengambil buku-buku ini yang Saudara sukai  

(b) Ambillah yang kamu sukai! 

(c)  Kalau mau ambil aja! 

 

Tingkat keformalan kalimat (a) lebih tinggi daripada kalimat (b) 

dan kalimat (b) lebih tinggi daripada kalimat (c). Kalimat (a) termasuk 

ragam usaha,sebab kurang lebih bentuk kalimat seperti itulah yang biasa 

kita gunakan. Kalimat (b) termasuk ragam santai; sedangkan kalimat (c) 

termasuk dalam ragam akrab, sebab hanya kepada teman kariblah bentuk 

ujaran seperti itu yang kita gunakan.  

Dalam kehipan sehari-hari kelima ragam di atas, yang dilihat dari 

tingkat keformalan penggunaanya, mungkin secara bergantian kita 

gunakan. Kalau kita berurusan dengan masalah dokumen jual beli,sewa-

menyewa, atau pembuatan akte di kantor notaris, maka kita terlibat dengan 

ragam beku. Dalam rapat dinas atau dalam ruang kuliah kita terlibat 

dengan ragam usaha. Pada waktu beristirahat atau makan-makan di kantin 

kita dengan ragam santai; dan apabila kita harus bercakap-cakap tanpaa 

topik tertentu dengan teman kita terlibat dengan penggunaan ragam akrab. 

Sebenarnya banyak faktor lain yang menentukan pilihan ragam 

mana yang harus digunakan. Kita ambil saja contoh bahasa surat kabar 

meskipun secara keseluruhan termasuk dalam penggunaan ragam 

jurnalistik dengan ciri-ciri yang khas, tetapi kita lihat pada rubrik editorial 

atau tajuk rencana digunakan ragam resmi, pada berita-berita kejadian 
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sehari-hari digunakan ragam usaha pada rubrik pojok digunakan ragam 

santai dan pada teks karikatur aktual digunakan ragam akrab. Namun, 

dalam iklan pemberitahuan dari instansi pemerintah seperti, berita lelang, 

pemberitahuan  mengenai masalah tanah dari kantor pertanahan digunakan 

ragam beku. Jadi penggunaaan ragam-ragam keformalan itu seringkali 

tidak terpisah-pisah, melainkan berganti-ganti menurut keperluanya.  

2.2.4 Variasi dari Segi Sarana 

Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang 

digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan atau ragam 

tertulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan saran atau 

alat tertentu misalnya, dalam bertelepon dan bertelegraf. Adanya ragam 

bahasa lisan dan ragam bahasa tulis  didasarkan pada kenyataan bahwa 

bahasa lisan dan tertulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya 

ketidaksamaan wujud stuktur ini adalah karena dalam berbahasa lisan atau 

dalam menyampaikan informasi secara lisan, kita dibantu oleh unsur-unsur 

nonsegmental atau unsur nonlinguistik yang berupa nada suara,gerak-gerik 

tangan,gelangan kepala, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Padahal 

di dalam ragam bahasa tulis hal-hal yang disebutkan itu tidak ada. Lalu, 

sebagai gantinya harus dieksplisitkan secara verbal. Umpamanya kalau 

kita menyuruh seseorang memindahkan sebuah kursi yang ada di hapadan 

kita, maka secara lisan sambil menunjuk pada kursi kita cukup 

mengatakan “Tolong pindahkan ini!”. Jadi dengan secara eksplisit 

menyebutkan kata kursi itu.  
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   Dari contoh tersebut dapat pula ditarik kesimpulan bahwa dalam 

berbahasa tulis kita harus lebih menaruh perhatian agar kalimat-kalimat 

yang kita susun bisa dapat dipahami pembaca dengan baik. Kesalahan 

dalam berbahasa lisan dapat segera diperbaiki atau diralat, tetapi dalam 

berbahasa tulis kesalahan baru kemudian hari diperbaiki.  

   Ragam bahasa bertelepon sebenarnya termasuk dalam ragam 

bahasa lisan dan ragam bahasa dalam bertelegraf sebenarnya termasuk 

dalam ragam bahasa tulis; tetapi kedua macam sarana komunikasi itu 

mempunyai ciri-ciri dan keterbatasannya sendiri-sendiri, menyebabkan 

kita tidak dapat mengunakan ragam lisan dan ragam tulis semau kita. 

Ragam bahasa dalam bertelepon dan bertelegraf menuntut persyaratan 

tertentu, sehingga menyebabkan dikenal adanya ragam bahasa telepon dan 

ragam bahasa telegraf, yang berbeda dangan ragam-ragam bahasa lainnya.  

2.3  Register 

Register adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu 

digunakan untuk keperluan atau bidang tertentu. Misalnya variasi profesi 

(pilot, pengacara, olahragawan)  kelembagaan (dokter-pasien dan guru-

murid) dan konteks-konteks lain yang mempunyai struktur dan strategi 

tertentu seperti dalam diskusi belajar,bercerita dan lain-lain. 

Register secara sederhana dapat dikatakan sebagai variasi bahasa 

berdasarkan penggunaannya. Di dalam konsep ini register tidak terbatas 

pada pilihan kata saja seperti pengertian register dalam teori trandisional 

tetapi juga termasuk pada pilihan penggunaan struktur teks dan 
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teksturnya,kohensi dan teksikogramatika, serta pilihan fonologi atau 

grafologinya. Wardhaugh (1986:48) mendefinisikan register sebagai , “are 

sets of vocabulary items asiciated with discrete accupational or special 

groups”. Wardhaugh memberikan contoh perbendaharaan kata yang 

dipergunakan para ahli bedah (surgones),pilot pesawat terbang (airline 

pilots),pengelola bank (bank managers) dan pramuniaga ( sales clerks), 

dan pemain sepakbola (football players). 

Register a speech variety used by a particular group of 

people,usually sharing the same occupation (eg doctors,lawyers) or the 

same interests (eg stamps collectors,baseball fans). A particular register 

often distinguishes itself from other registers by having a number of 

distinctive words by using words or phrases in a particular way (eg in 

football: goal,penalty, striker) and sometimes by special grammatical 

constructions (eg legal language). 

 

Keragaman atau kevariasian bahasa bukan hanya disebabkan oleh 

para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interajsu 

sosial yang dilakukan sangat beragam. Keragaman ini akan semakin 

bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat 

banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas. 

Hartman dan Stork (1972) membedakan variasi berdasarkan 

kriteria latar belakang geografi dan sosial penutur, medium yang 

digunakan, dan pokok pembicaraan. Preston dan Shuy (1979) membagi 

variasi bahasa dalam penutur, interaksi, kode, dan realisasi. Halliday 

(1970, 1990) membedakan variasi bahasa berdasarkan pemakai yang 

disebut dialek dan pemakaian yang disebut register. Sedangkan Mc David 
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(1969) membagi variasi bahasa ini berdasarkan dimensi regional, dimensi 

sosial, dan dimensi temporal. 

2.4 Semantik  

Semantik berasal dari bahasa yunani yang mengandung makna to 

signify atau memaknai. Semantik merupakan bagian dari linguistik yang 

memuat komponen makna seperti halnya bunyi atau tata bahasa. Semantik 

adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Ada tiga definisi yang akan 

dijelaskan menurut Robins, Palmer dan O’Grady berikut ini:  

Robins,R.H. ( 1989:27) menyatakan bahwa: 

The semantic component carried by phonological and grammatical 

structures (sentence meaning or structural meaning) is readily 

illustrated, though a great deal of detailed investigation is required 

for its full explication in any language, different intonations may 

signal excitement, irritation, anger, friendliness, sosial distance, 

and may other feelings and personal relations, as well as the more 

formalized differences between statement and question.  

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah 

bagian dari linguistik yang memuat dua komponen makna yaitu makna 

phonology dan struktur gramatikal. Intonasi dan perubahan struktur 

gramatikal yang berbeda dapat menimbulkan makna dan reaksi yang 

berbeda pula dalam berkomunikasi. 

Pendapat senada dikemukan oleh Palmer (1981:1) bahwa 

“semantics is the technical term used to refer to the study of the 

meaning and since meaning is a part of language, semantics is a part 

of linguistics” pendapat tesebut berarti bahwa semantik adalah suatu 
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teknik yang digunakan dalam mempelajari makna yang merupakan 

bagian bahasa dalam linguistik. 

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa semantik 

adalah ilmu kompleks yang mempelajari tentang makna yang merupakan 

bagian dari bahasa dalam linguistik yang memuat komponen fonologi, tata 

bahasa dan mempelajari seluk-beluk pengetahuan serta pergesaran arti 

kata. Selain itu ada pula pengertian Semantik menurut O’Grady ( 

1996:268) : Semantic is the study of meaning in human language, because 

some work in this complicated area of linguistic analysis prepposes 

considerable knowledge of other disclines (particularly logic, 

mathematics, and philosophy). 

Dari pengertian semantik menurut O’Grady tersebut bearti bahwa 

semantik dalam kehidupan sosial adalah ilmu tentang makna dalam 

berbagai bidang displin ilmu seperti mathematics, logic, dan philosophy. 

Yang di dalamnya terdapat pengetahuan tentang ilmu linguistik. 

Ada titik kesamaan dari ketiga defini tersebut bahwa semantik 

adalah ilmu yang mempelajari tentang makna yang merupakan bagian dari 

bahasa dalam linguistik yang memuat komponen fonologi, tata bahasa dan 

mempelajari seluk beluk makna dalam berbgai bidang displin ilmu yang 

berhubungan dengan lingusitik. 
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2.4.1 Makna  

Catford mendefinisikan bahwa makna adalah “The total network of 

relations entered intoby any linguistics form text, item-in-

text,structure,element of structure,class,term in system or whatever it 

maybe” (1974:35). Menurut Catford makna adalah hubungan atas bentuk 

keseluruhan yang ada di dalam linguistik seperti teks,unsur-unsur yang ada 

di dalam teks,struktur,elemen-elemen strutur,kelas kata,istilah dalam 

sistem, atau bentuk-bentuk lain yang mungkin. 

Makna menurut Richards adalah “meaning is what a language 

express about the word we live in or any possible or imaginary world” 

(1985:172). Dalam definisi ini dijelaskan bahwa makna adalah sesuatu 

yang diekspresikan oleh bahasa tentang dunia di mana kita hidup atau di 

dunia khayalan. “meaning includes the relations between utterances and 

parts of utterances (e.g.word) (1981:17). Beliau juga 

menambahkan,”meaning is an attribute not only of language but of all 

signs and symbols system” (Robins 1981:14). 

Apa yang kita ujarkan sebenarnya secara cepat,lambat,atau dengan 

nada tinggi, bahkan kadang-kadang mempergunakan kalimat panjang. Apa 

yang kitadengar sebenarnya terdiri dari dua lapis, yakni bentuk (berwujud 

bunyi) dan lapis makna,bahasa tulis juga demikian adanya. Deretan kata 

merupakan lapis bentuknya sedangkan apa yang diamanatkan, apa yang 

dipesankan, apa yang ditunjukan, bahkan apa yang tersirat dalam setiap 

satuan gramatika adalah lapis makna. 
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Dapat disimpulkan bahwa makna merupakan penghubung bahasa 

dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakai bahasa 

sehingga kemudian dapat saling mengerti apa yang dikomunikasikan oleh 

mereka. 

2.4.2 Jenis makna 

Di dalam menerjemahkan suatu karya atau kalimat tentunya harus 

sesuai dengan makna padanannya atau bahasa sasarannya. Padanan disebut 

juga (equivanlent atau analogue dalam bahasa inggris), tidak hanya 

menyangkut padanan formal bahasa berupa padanan kata per kata,frase pre 

frase, ataupun kalimat pre kalimat, melainkan juga padanan makna, baik 

makna pusat (central meaning) dan makna luas (extended 

meaning/situasional meaning), makna denotatif (denotative meaning) dan 

makna konotative (connotative meaning) atau makna kiasan (figurative 

meaning/transfered meaning), ataupun makna gramatikal ( grammartical 

meaning/structured meaning) yang pada pokonya makna yang tidak 

merusak gagasan dan pesan yang terkandung didalam bahasa sumber ( 

Yusuf.1994:9). 

2.4.2.1 Makna Leksikal 

Makna Leksikal menurut Baker (1991:12) adalah  

“Lexical meaning of a word or lexical unit may be though of as the 

specific value it has in a particular linguistic system and the 

“personality” it acquires through usage within that system. It is rarely 

possible to analyze a word pattern, or structure into distinct 

components of meaning. The meaning of word or lexical unit can be 

both propositional and expressive, e.g. whinge, propositional only, e.g. 
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book, or expressive only, e.g bloody and various other swear word and 

emphasizers”. 

 

Dari definisi  tersebut dapat disimpulkan bahwa makna leksikal 

ialah satu unit leksikal yang memiliki suatu nilai dalam sistem linguistik 

yang berfungsi untuk menganalisis suatu struktur kata ke dalam komponen 

makna.  

Senada dengan Baker, Djajasudarma (1993:11) lebih jauh 

menjelaskan bahwa Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa 

sebagai lambang benda peristiwa dan lain-lain serta makna leksikal ini 

dimiliki unsur-unsur bahasa secara tersendiri dan lepas dari konteks.semua 

makna yang ada dalam kamus disebut makna leksikal, contoh dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “budaya” adalah nomina dan maknanya : 

1. Pikiran; akal budi; 2. Kebudayaan; 3. Yang mengenai kebudayaan; yang 

sudah berkembang beradab, maju. 

Definisi Djajasudarma tersebut mengungkapkan bahwa makna 

leksikal merupakan makna yang terdapat di dalam kamus yang di 

dalamnya berisi unsur-                                           unsur bahasa sebagai 

lambang benda, peristiwa, dan lain-lain. Pendapat Djajasudarma tersebut 

didukung oleh Verhaar (1983:9) dalam Pateda (1996:119) bahwa 

“semantik leksikal tidak perlu kita uraikan banyak; sebuah kamus 

merupakan contoh yang tepat dari semantik leksikal: makna tiap-tiap kata 

diuraikan dalam kamus.” 
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Hal tersebut memperkuat definisi makna leksikal yang merupakan 

makna yang terdapat di dalam kamus yang di dalamnya terdapat uraian 

unsur bahasa sebagai contoh, dalam bahasa Inggris terdapt kata bridge 

yang di dalam The Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

(Hornby,dkk,1961:122) diartikan (i) something built of wood stone, 

concrete or steel across a river, rainway, road,etc, (ii) a platform of over 

and across the deck of ship, used by the captain and officers; (iii) the 

upper body part of the nose”. 

Dari tiga pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal 

adalah makna yang terdapat di dalam kamus yang mempunyai komponen 

struktur makna acuan baik itu berupa benda atau peristiwa dan dari makna 

leksikal tersebut dibagi kembali menjadi 2 bagian yaitu makna yang dapat 

beriri sendiri dan makna yang tidak dapat berdiri sendiri (particle) karena 

makna sebuah kata dapat berubah apabila kata tersebut telah berada di 

dalam kalimat. 

Contoh makna leksikal  kata bad dari dibawah  memilki enam buah 

makna yang berbeda  yaitu 

(a) jahat, (b) buruk, (c) susah,(d) tidak enak ,  (e) busuk  

a. That crimanal is bad person. 

b. The weather is terribly bad.  

c. You have got a bad day. 

d. The taste of your mom’s chicken soup was bad. 

e. Yout bed room smells very bad. 
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2.4.2.2 Makna kontekstual 

Catford (2005) berpendapat contextual meaning is simmilarly 

language bound, since the grouping of relevant situatioal features that a 

linguistic item is related.  Maksudnya adalah makna kontekstual sama 

dengan bahasa yang terikat, karena hubungan situasi atau konteks yang 

sesuai dengan makna kata tersebut.  

Cruse (1995) mengemukkan bahawa makna contextual meanng  is 

the fill set of normality relations which a lexical item contracts with all 

conceivable contexts. Makna kontekstual adalah serangkaian hubungan 

normalitas yang mana kata leksikalnya berbeda dengan segala konteks 

yang dibayangkan atau dipikirkan.  

menurut Chaer (2003:290) makna kontekstual adalah makna 

sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Kridalaksana 

(2001:133) makna kontekstual merupakan “hubungan antara ujaran dan 

situasi dimana ujaran itu dipakai.” 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, yang 

dimaksud konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat 

mengandung atau menambah kejelasan makna. Menurut Susilo yang 

dimaksud dengan konteks adalah segenap informasi yang berada disekitar 

pemakaian bahasa, bahkan termasuk juga pemakaian bahasa yang ada 

disekitarnya (Preston, 1984:12). 
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Sarwiji (2008:71) memaparkan bahwa makna kontekstual 

(contextual meaning; situational meaning) muncul sebagai akibat 

hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran dipakai. Beliau juga 

berpendapat bahwa makna kontekstual adalah makna kata yang sesuai 

dengan konteksnya (2008:72). Dalam buku linguistik umum Chaer 

mengungkapkan bahwa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem 

atau kata yang berada di dalam konteks. Makna konteks juga dapat 

berkenaan dengan situasinya yakni tempat, waktu, lingkungan, 

penggunaan leksem tersebut (1994:290). 

Dari beberapa uraian diatas maksud dari makna kontekstual dapat 

diartikan sebagai makna kata atau leksem yang berada pada suatu uraian 

atau kalimat yang dapat mengandung atau menambah kejelasan makna, 

yang dipengaruh oleh situasi, tempat, waktu, lingkungan penggunaan kata 

tersebut. Artinya, munculnya makna kontekstual bisa disebabkan oleh 

situasi, tempat, waktu, dan lingkungan.  

Contoh makna kontekstual sepasang muda-mudi yang sedang 

berpacaran, sang gadis mencubit lengan kekasihnya dan berkata: I really 

hate you  

Kata hate dalam kalimat itu seharusnya diterjemahkan menjadi 

mencintai, bukan membenci. 

2.4.2.3 Makna idiomatic 
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Definisi  Idiom menurut saeed (1997: 60) adalah “Idioms, 

expression where the individual words have ceased to have independent 

meangs” menurutnya makna idomatik  adalah makna dimana kata-kata 

individu dalam sebuah ungakapan sudah tidak lagi menggunakan atau 

memiliki maknanya masing-masing. 

Makna adalah makna yang terdapat pada kelompok kata tertentu 

yang tidak dapat ditelusuri asal-usul kemunculannya. Makna ini bersipat 

kiasan kata idiomatik berasal dari kata idiom. Idiom adalah satuan-satuan 

bahasa (kata,frase,maupun kalimat) yang maknanya tidak dapat 

diramalkan dari unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan 

tersebut. Misalnya: 

Let’s have a couple of drinks to break the ice  

Yang  merupakan  idiom dalam kalimat diatas adalah break the ice. 

Bila dilihat secara makna leksikal maka akan  memilki artian yang sangat 

tidak dimengerti. Namun bila kita membuka kamus idiom maka kata-kata 

diatas akan memiliki artian memecah kekakuan.  

Jadi makna idiomatik adalah makna sebuah satuan bahasa 

(kata,frasa,dan kalimat) yang “menyimpang” dari makna leksikal atau 

makna gramatikal unsur-unsur pembentuknya. 

2.4.2.4 Makna gramatikal  

Ada tiga pendapat yang akan menguraikan makna gramatikal 

berikut ini : 
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Menurut Robins (1989:255) : 

“ Affixes and other markers of grammatical categories vary 

greatly in the degree to which their presence in a word correlates 

with a definite semantic function ascribable to the word as a 

whole, where there is any sort of correlation, even though a very 

partial one, a semantic label attahed to the affix and the category 

marked by it may be useful ; and categories such as number, 

divided into singular (dual) and plural, and tense (past, present, 

future, etc) have been so used in the preceding two chapter, and 

are well known in grammatical writings ; there is no point in 

rejecting them, provided it is realized that are labels rather than 

definitions, picking out one, perhaps pricncipal, meaning or 

functions of the forms concernes, but in no way exhausting their 

semantic analysis and description.” 

 

Maksud dari pendapat Robins (1989) tersebut adalah bahwa makna 

gramatikal merupakan suatu proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi 

dll, yang bergabung dalam suatu kata yang berkorelasi (berhubungan satu 

sama lain) tetapi dibagi dalam beberapa fungsi suatu kata dalam kalimat. 

Selain pendapat Robins (1989) ada pula pendapat Pateda 

(1996:103) yang mengatakan bahwa, “ Makna Gramatikal yang di 

dalamnya berisi (functional meaning; structural meaning; internal 

meaning) adalah makna yang menyangkut hubungan intra bahasa, atau 

makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam 

kalimat. 

 

 

 


