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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosiolinguistik 

 Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan 

dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Kajian utama 

sosiolingustik adalah keragaman bahasa yang terjadi di masyarakat. 

Sosiolinguistik lebih menitikberatkan teori-teorinya pada kegiatan berbahasa 

sekelompok masyarakat dalam sebuah lingkungan. Pengetahuan sosiolinguistik 

dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik memberikan 

pedoman untuk berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau 

gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika berbicara dengan orang-orang 

tertentu. Dalam bukunya Alen dan Corder (1975:156) yang mengungkapkan, 

“Sociolinguistics is the study of language in operation, it’s purpose is to 

investigate how the convention of the language use relate to other aspects of 

social behavior” itu berarti sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dalam 

penggunaan bahasanya, dengan tujuan untuk meneliti bagaimana konvensi 

pemakaian bahasa itu sendiri yang berhubungan dengan aspek-aspek lainnya dari 

tingkah laku sosialnya. 

 Senada dengan Alen dan Corder, Holmes (2001:1) menyatakan, 

“Sociolinguists study the relationship between language and society. They are 

interested in explaining why we speak differently in different social contexts, and 
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they are concerned with identifying the social functions of language and the ways 

it is used to convey social meaning”. Definisi itu mengungkapkan bahwa kajian 

sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat sosial. 

Dalam hal ini, sosiolinguistik lebih tertarik dalam menjelaskan mengapa manusia 

berkomunikasi secara berbeda-beda dalam situasi sosial yang berbeda pula dan 

juga mengkaji mengenai fungsi sosial dari suatu bahasa dan cara bahasa tersebut 

digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan melalui penggunaan sebuah bahasa 

tentunya. Sedangkan sosiolinguistik yang merupakan kajian kontekstual terhadap 

variasi penggunaan bahasa masyarakat dalam sebuah komunikasi yang alami. 

Menurut O’Grady (1996:4) menyatakan, “The subdiscipline of linguistics that 

treats the social aspects of language is called sociolinguistics” yang berarti 

bahwa disiplin ilmu bahasa yang mempelajari aspek sosial dari bahasa disebut 

sosiolinguistik. 

 Ada pula pendapat menurut Radford, Andrew et.al (1999:20) 

mengungkapkan, “Sociolinguistics is the study of the relationship between 

language use and the structure of society”. Pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa yang digunakan dan 

struktur dalam masyarakat. Hubungan tersebut adalah hal yang mengawali adanya 

perbedaan dalam berbahasa karena tidak semua bahasa diungkapkan dengan cara 

yang sama oleh orang-orang yang berbeda, tentunya ada aturan-aturan tertentu 

dalam kegiatan berbahasa dalam kehidupan bermasyarakat yang disesuaikan 

dengan peran dan keadaannya masing-masing. Perbedaan dalam penggunaan 

bahasa ini akan berbeda, apakah bahasa formal, tidak formal, halus, sopan atau 
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bergantung pada struktur sosial pelaku komunikasi tersebut dan faktor keadaan 

yang sedang dihadapi oleh penuturnya saat sedang melakukan aktivitas 

komunikasi. 

 Sedangkan Chaer dan Agustina (2004:3) menyatakan, “Sebagai objek 

dalam sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati sebagai bahasa, 

sebagaimana dilakukan oleh linguistik umum, melainkan dilihat atau didekati 

sebagai sarana interaksi atau komunikasi didalam masyarakat manusia”. Definisi 

ini menjelaskan bahwa sosiolinguistik dalam mencari objeknya tidak harus selalu 

mendekati bahasa itu melainkan mencoba mengambil dari segi bahasa yang 

menjadi sarana interaksi dan berkomunikasi oleh masyarakat dalam kehidupannya 

sehari-hari yang tidak akan lepas dari penggunaan sebuah bahasa.  

 Ada pun batasan yang dikemukakan oleh Trudgill (Sumarsono, 2009:3) 

mengungkapkan, “Sociolinguistics… is that part of linguistics which is concerned 

with language as a social and  cultural phenomenon”. Dengan kata lain 

sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai 

gejala sosial dan gejala kebudayaan. Bahasa bukan hanya dianggap sebagai gejala 

sosial melainkan juga gejala kebudayaan. Implikasinya ialah bahasa yang 

dikaitkan dengan kebudayaan masih menjadi cakupan sosiolinguistik; dan ini 

dapat dimengerti karena setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan tertentu.  

  Dari batasan-batasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan 

masyarakat. Sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan 
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kondisi kemasyarakatan dimana sosiolinguistik merupakan ilmu yang mendasari 

pemikiran tentang keanekaragaman berbahasa dalam ruang lingkup bermasyarakat  

dan sosiolinguistik pun memiliki peran penting dalam identifikasi sebuah kegiatan 

komunikasi manusia dalam hal penggunaan bahasa dalam berkomunikasi.   

 

2.2 Peristiwa Tutur (Speech Event) 

 Peristiwa tutur adalah peristiwa sosial dalam interaksi antara penutur 

dengan mitra tutur dalam peristiwa atau situasi tertentu. Seperti definisi peristiwa 

tutur Chaer dan Agustina (2004:47) menyatakan,  

“Yang dimaksud dengan peristiwa tutur (Inggris: Speech Event) adalah 
terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk 

ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan 
tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi 
tertentu.”  

 

 Dengan kata lain peristiwa tutur merupakan proses berlangsungnya sebuah 

interaksi komunikasi antara dua pihak di dalam waktu, tempat dan situasi yang 

tengah dihadapi. Dapat pula didefinisikan bahwa peristiwa tutur adalah 

serangkaian tindak tutur yang diorganisasi secara sistematis untuk menyampaikan 

gagasan atau untuk mencapai tujuan.  

 Terjadinya sebuah peristiwa tutur dapat diidentifikasikan berdasarkan teori 

SPEAKING Dell Hymes yang diangkat dari Wadhaugh (1990) dalam buku Chaer 

dan Agustina (2004:48-49) sebagai berikut : 
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S (=Setting and Scene) 

P (=Participants) 

E (=Ends : purpose and goal) 

A (=Act sequences) 

K (=Key : tone or spirit of act) 

I (=Instrumentalities) 

N (=Norms of Interaction and Interpretation) 

G (=Genres) 

 Setting and scene.  Di sini setting berkenaan dengan waktu dan tempat 

tutur berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi psikologis pembicaraan. 

Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan variasi 

bahasa yang berbeda.  

 Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa 

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima 

(pesan).  

 Ends  merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan.   
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 Act sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini 

berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan 

hubungan antara apa yang dikatakan dengan topic pembicaraan. 

 Keys mengacu pada nada, cara, dan semangat, di mana suatu pesan 

disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, 

dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak 

tubuh dan isyarat. 

 Instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur 

lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Instrumentalities ini juga mengacu 

pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, ragam dialek, atau register.   

 Norm or interaction and Interpretation mengacu pada norma atau aturan 

dalam berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, 

bertanya, dan mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara.  

 Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi,  

pepatah, doa, dan sebagainya. 

 Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan Setting dan Scene 

merupakan aspek yang meliputi waktu serta tempat berlangsungnya suatu 

pembicaraan, Participants mengacu pada penutur dan petutur dalam sebuah 

pembicaraan, latar belakang penutur serta relasi dengan penutu merupakan 

konteks yang mempengaruhi pembicaraannya, Ends merupakan maksud serta 

tujuan dari sebuah pembicaraan, Act Sequence mengacu kepada bagaimana suatu 

informasi disampaikan, Key mengacu pada ekspresi penutur dan petutur pada saat 
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pembicaraan berlangsung dengan nada bicara tertetu, Instrumentalities mengacu 

kepada gaya bahasa pada situasi tertentu, Norms of Interaction and Interpretation 

mengacu kepada norma-norma yang ada di sekitar pelaku tutur dalam suatu 

pembicaraan yang terdapat aturan-aturan sosial yang membatasi apa yang 

seharusnya dan tidak seharusnya dibicarakan oleh penutur dan petutur, dan Genre 

merupakan jenis dari kejadian atau jenis suatu cerita dalam suatu perbedaan 

pembicaraan yang dapat mempengaruhi ungkapan penuturnya.  

 Dengan kata lain berdasarkan teori SPEAKING Dell Hymes di atas, 

peneliti dapat melihat betapa kompleksnya peristiwa tutur tersebut terbentuk. 

Komponen-komponen tersebut membuktikan bahwa peristiwa tutur merupakan 

sebuah kegiatan tutur yang terkonsep. Sama halnya seperti Aslinda dan Syafyahya 

(2010:33) yang mengungkapkan, “Peristiwa tutur merupakan rangkaian dari 

sejumlah tindak tutur yang terorganisasi untuk mencapai suatu ujaran”. 

 

2.3 Tindak Tutur (Speech Act) 

 Yang dimaksud dengan tindak tutur adalah satuan terkecil dari komunikasi 

linguistik yang dapat berupa pernyataan, pertanyaan, perintah atau bentuk yang 

lainnya yang wujudnya berupa kalimat-kalimat (hasil tuturan) dalam situasi atau 

kondisi tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Chaer dan Agustine (2004:50) 

“….tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan 

berkelangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 

menghadapi situasi tertentu.” Dengan demikian tindak tutur cenderung sebagai 
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gejala individu yang bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan 

berbahasa penutur dalam menghadapi peristiwa tertentu yang penutur alami.  

 Menurut Austin (1962:100-102), dibedakan menjadi 3 peristiwa tindakan 

yang berlangsung dalam tindak tutur : 

a. Tindak tutur lokusi (Locutionary Act). 

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti 

“berbeda” atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat 

dipahami. 

b. Tindak tutur ilokusi (Illocutionary Act) 

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan 

kalimat perfomatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan 

dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan 

menjanjikan. 

c.     Tindak tutur perlokusi (Perlocutionary Act) 

Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan 

orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain 

itu. 

 Berdasarkan tiga macam tindak tutur tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang berkaitan dengan sebuah makna, 

sedangkan tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang berkaitan dengan nilai 

yang dibawakan oleh preposisinya, dan tindak tutur perlokusi merupakan tindak 
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tutur yang dapat memberi pengaruh atau dampak terhadap mitra tuturnya berupa 

tindakan emosi dan verba. 

 

2.4 Variasi Bahasa 

 Salah satu fokus pembelajaran sosiolinguistik adalah pemahaman variasi 

bahasa. Karena dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari bahasa yang kita 

gunakan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehingga, dapat 

menimbulkan variasi dalam berbahasa. Hal inilah yang menjadi alasan dua ahli 

sosiolinguistik Mansoer Pateda dan Abdul Chaer mengemukakan variasi bahasa 

menurut sudut pandangnya masing-masing dalam buku mereka. Berikut adalah 

variasi bahasa menurut Pateda (1987:53-76) dilihat dari berbagai perspektif : 

1. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Tempat 

 Variasi seperti ini menghasilkan apa yang disebut dialek. Ada pula bahasa 

daerah, kolokial dan vernakular yang menjadi bagian dari variasi bahasa 

berdasarkan segi tempat. Bahasa daerah ialah bahasa yang dipakai oleh 

penutur bahasa yang tinggal di daerah tertentu. Sedangkan kolokial ialah 

bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah 

tertentu. Terakhir adalah vernakular, bahasa lisan yang berlaku sekarang pada 

daerah atau wilayah tertentu.  

2. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Waktu 

 Variasi bahasa secara diakronik disebut dialek temporal; dialek yang 

berlaku pada kurun waktu tertentu. Karena, perbedaan waktu menyebabkan 
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perbedaan makna untuk kata-kata tertentu. Ini tidak mengherankan karena 

bahasa mengikuti garis perkembangan masyarakat pemakai bahasa. Kadang-

kadang bukan saja maknanya berbeda, tetapi bunyi (=lafalnya), bahkan bentuk 

katanya. Bahasa bersifat dinamis tidak statis.  

3. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Pemakai 

 Variasi dari segi pemakai ini memiliki beberapa jenis antara lain ; 

glosolalia yang merupakan ujaran yang dituturkan ketika orang kesurupan, 

idiolek ialah pengujaran bahasa oleh setiap pembicara (=penutur) baik yang 

berhubungan dengan aksen, intonasi dan sebagainya, kelamin ialah penutur 

yang dibedakan atas laki- laki dan perempuan, monolingual ialah penutur 

bahasa yang hanya mempergunakan satu bahasa saja., rol merupakan peranan 

yang dimainkan seorang pembicara dalam interaksi sosial, status sosial 

merupakan kedudukan yang dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan jenis 

pekerjaan, dan terakhir adalah umur yang merupakan faktor yang 

mempengaruhi bahasa yang digunakan seseorang.  

4. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Pemakaiannya 

 Variasi ini meliputi beberapa kategori antara lain ; diglosia merupakan 

kegiatan mempergunakan dua atau lebih bahasa untuk berkomunikasi antara 

sesama, kreol merupakan akibat kontak pemakaian bahasa, bahasa lisan 

merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan berbahasa sehari-hari, 

pijin merupakan bahasa yang timbul akibat kontak bahasa yang berbeda, 

register merupakan pemakaian bahasa yang dihubungkan dengan pekerjaan 

seseorang, repertories merupakan peralihan bahasa yang dipakai karena 
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pertimbangan terhadap lawan bicara, reputations merupakan pemilihan bahasa 

karena faktor penilaian terhadap suatu bahasa, bahasa standar merupakan 

bahasa resmi, bahasa tulis merupakan bahasa yang tertulis dalam sebuah 

media tulis, bahasa tutur sapa merupakan ungkapan yang dipakai dalam sistem 

kata sapaan, kan merupakan sejenis slang tetapi sengaja dibuat untuk 

merahasiakan sesuatu kepada kelompok lain, dan jargon merupakan 

pemakaian bahasa dalam setiap bidang kehidupan.  

5. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Situasi 

Variasi bahasa dilihat dari segi situasinya, dapat dibagi menjadi dua : 

a. bahasa dalam situasi resmi 

b. bahasa yang dipakai tidak dalam situasi resmi 

6. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Statusnya 

 Dilihat dari statusnya, bahasa dapat dibagi atas ; bahasa ibu merupakan 

bahasa yang dipergunakan di rumah, bahasa daerah merupakan bahasa yang 

dipergunakan oleh masyarakat daerah tertentu berkomunikasi antara sesama 

mereka, bahasa nasional merupakan bahasa yang dipergunakan oleh suatu 

negara untuk saling berkomunikasi antara sesama warga negara itu, bahasa 

negara merupakan bahasa yang mengandung unsur politik juga unsur wilayah 

pemakaian bahasa tersebut, Lingua Franca merupakan bahasa penghubung 

antar penutur yang berbeda-beda bahasa, bahasa pengantar merupakan bahasa 

yang dipakai untuk mengantarkan atau untuk menjelaskan ilmu pengetahuan 

kepada orang lain, dan bahasa resmi merupakan bahasa yang secara resmi 

diakui secara yuridis sebagai bahasa resmi dalam suatu negara.  
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 Berbeda dengan Pateda yang membagi variasi bahasa berdasarkan segi 

tempat, waktu, pemakai, pemakaiannya, situasi dan statusnya. Abdul Chaer 

dan Leonie Agustina membagi variasi bahasa dari segi penutur, pemakaian, 

keformalan, dan sarana. Variasi bahasa menurut Chaer dan Agustina 

(2004:62-73) adalah sebagai berikut : 

1. Variasi dari Segi Penutur 

 Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah 

variasi bahasa yang disebut idiolek yakni variasi bahasa yang bersifat 

perseorangan. Variasi idiolek ini berkenaan dengan “warna suara, pilihan kata, 

gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Variasi kedua adalah dialek, 

yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relative, yang 

berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Variasi ketiga adalah 

kronolek atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh 

kelompok sosial pada masa tertentu. Variasi keempat adalah sosiolek atau 

dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, 

dan kelas sosial para penuturnya.  

2. Variasi dari Segi Pemakaian 

 Variasi bahasa berkenaan dengan pengunaannya, pemakaiannya, atau 

fungsinya disebut fungsiolek, ragam atau register. Variasi ini biasanya 

dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, 

dan sarana penggunaan. Ragam bahasa sastra biasanya menekankan 

penggunaan bahasa dari segi estetis, sehingga dipilihlah dan digunakanlah  
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kosakata yang secara estetis memiliki ciri eufoni serta daya ungkap yang 

paling tepat. Ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri tertentu, yakni bersifat 

sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena harus bisa 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). Ragam bahasa militer dikenal 

dengan cirinya yang ringkas dan bersifat tegas, sesuai dengan kehidupan 

kemiliteran yang penuh dengan disiplin dan intruksi. Ragam bahasa ilmiah 

yang juga dikenal dengan cirinya yang lugas, jelas, dan bebas dari 

keambiguan, serta segala macam metafora dan idiom. Bebas dari segala 

keambiguan karena bahasa ilmiah harus memberikan informasi keilmuan 

secara jelas, tanpa keraguan makna, dan terbebas dari kemungkinan tafsiran 

makna yang berbeda. 

3. Variasi dari Segi Keformalan 

 Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (1967) dalam bukunya 

The Find Lock, membagi variasi bahasa menjadi 5 macam : 

 Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan 

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

kenegaraan, khotbah mesjid, tata cara pengambilan sumpah; kitab undang-

undang, akte notaries, dan surat-surat keputusan. Ragam resmi atau formal 

adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, 

surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan 

sebagainya. Ragam usaha atau konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim 
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digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, dan rapat-rapat atau 

pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi, dapat 

dikatakan ragam usaha ini dalam ragam bahasa yang paling operasional. 

Wujud ragam bahasa berada diantara ragam formal dan 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 istirahat, berolah raga, berekreasi, dan sebagainya. Ragam santai ini 

banyak menggunakan bentuk alegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang 

dipendekan. Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa 

digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti 

antaranggota keluarga, antarteman yang sudah karib. Ragam ini ditandai 

dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan 

artikulasi yang seringkali tidak jelas.  

4. Variasi dari Segi Sarana 

 Dalam hal ini terdapat adanya ragam lisan dan ragam tulis. Dalam bahasa 

tulis harus lebih menaruh perhatian agar kalimat-kalimat yang kita susun bisa 

dapat dipahami pembaca dengan baik. Kesalahan atau kesalahpengertian 

dalam berbahasa lisan dapat segera diperbaiki atau diralat.  

 Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa persamaan antara dua sudut 

pandang mereka mengenai variasi bahasa yakni dari segi situasi oleh Pateda 

dan segi keformalan oleh Chaer, teori mereka sama-sama menjelaskan 

indikasi pemakaian bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya yaitu formal dan 

tidak formal atau resmi dan tidak resmi. Sudut pandang yang berbeda dari dua 
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versi variasi bahasa menurut Pateda dan Chaer tersebut tidak terdapat adanya 

indikasi teori yang bertolak belakang antara sudut pandangnya masing-

masing, melainkan teori variasi bahasa mereka dapat saling melengkapi satu 

sama lain untuk memperkuat indikasi faktor sosial dan dimensi sosial yang 

menyebabkan adanya variasi bahasa oleh penutur dan petutur dalam penelitian 

ini. 

 

2.5 Faktor Sosial Dan Dimensi Sosial 

 Berawal dari peristiwa tutur yang kemudian berlanjut dengan tindak tutur 

dan menghasilkan variasi bahasa, proses aktivitas berbahasa inilah yang 

menimbulkan pertanyaan mengapa manusia dapat berbicara mengenai sesuatu hal 

yang sama namun disampaikan dengan cara yang berbeda-beda cara bicaranya 

kepada orang yang berbeda dan situasi yang berbeda. Hal ini sejalan dengan apa 

yang dikatakan Holmes (2001:7) berikut ini,  

 “People may use different pronunciations, vocabulary, grammar, or styles 

 of a language for different purposes. They may use different dialects of a 
 language in different contexts. And in some communities they will select 

 different languages according to the situation in which they are speaking.” 

 

 Berdasarkan kutipan di atas dapat menjadi pemikiran awal bahwa manusia 

memang benar dalam aktivitas berkomunikasinya memiliki cara berbicara yang 

berbeda-beda tergantung dari tujuan, konteks dan situasinya saat itu. Oleh karena 

itu, Holmes pun membuat teori faktor sosial (Social Factors) dan dimensi sosial 

(Social Dimensions) untuk mengidentifikasikan fenomena berbahasa tersebut.  
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2.5.1 Faktor Sosial 

 Faktor-faktor sosial (Social Factors) akan menentukan bahasa yang 

dipergunakan. Faktor sosial itu misalkan umur, jenis kelamin, latar belakang 

sosial ekonomi, tempat dan sebagainya. Misalnya saja, bahasa yang kita 

pergunakan saat berhadapan dengan guru atau pimpinan perusahaan kita akan 

otomatis mengubah cara bicara kita dari tidak formal ke formal karena status 

sosial mereka. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin juga ketika kita bertemu 

pimpinan kita di sebuah pusat perbelanjaan mungkin saja pemimpin kita mungkin 

saja kita dapat menyapa dengan sapaan yang santai dan jauh dari kesan formal 

seperti layaknya yang biasa kita lakukan di kantor. Seperti teori komponen-

komponen Social Factor dalam buku karangan Holmes (2001:8) menyatakan 

bahwa :  

 “In any situation linguistic choices will generally reflect the   
 influence of one or more of the following components : 

1. The participants : who is speaking and who are they speaking to? 
2. The setting or social context of the interaction  :  where are they 

speaking? 

3. The topic  : what is being talked about? 
4. The function : why are they speaking?” 

 
  

 Teori tersebut menunjukan adanya komponen-komponen yang 

menyebabkan terjadinya perubahan cara berbicara yang pada setiap percakapan 

yaitu faktor pelaku percakapan, tempat percakapan, topik pembicaraan dan 

manfaat dari pembicaraan mereka.  
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Berikut adalah penjelasan lebih jelasnya : 

1. The participants  

Orang yang berpartisipasi dalam melakukan sesuatu atau dalam hal ini 

melakukan sebuah pembicaraan. 

2. The setting  

Tempat dan waktu yang berlangsung dalam sebuah film atau novel. Ini adalah 

poin dimana tanpa disadari bahwa perbedaan tempat , waktu dan situasi 

dimana kita berbicara maka berbeda pula cara kita berbicara.  

3. The topic  

Hal yang sedang dibicarakan atau diutarakan dalam sebuah diskusi atau 

pembelajaran. 

4. The function  

Tujuan mengenai sesuatu atau seseorang. Hal guna mengetahui tujuan dari 

pembicaraan atau pengungkapan sesuatu hal. 

 Adapula ahli sosiolinguistik yang mengidentifikasikan ciri-ciri dari cara 

berbicara dari segi sosialnya menurut Pateda (1987 : 50) menyatakan bahasa yang 

dipergunakan tercemin pada jumlah kosa kata yang dikuasai, pemilihan kosa kata 

yang dipergunakan, kosa kata yang dihubungkan dengan  kata-kata kasar dan 

sebagainya dan cara pengungkapannya. Hal-hal yang diuraikan tersebut 

menunjukan bahwa cara berbicara dari segi sosial dapat terlihat dari kosakata 

yang pembicara utarakan, pemilihan kosa kata yang benar dan cara 

pengungkapannya. 
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 Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa empat faktor 

sosial tersebut merupakan komponen dasar dalam penjelasan sosiolinguistik dari 

petanyaan mengapa manusia tidak berbicara dengan cara yang sama disetiap 

waktunya. Itu semua dapat diidentifikasikan berdasarkan komponen-komponen 

Social Factor yaitu participans, setting, topic dan function.   

 

 

2.5.2 Dimensi Sosial 

 Social Dimensions sedikit berbeda dengan Social Factor yang lebih 

menekankan teori analisisnya pada topik pembicaraan, tempat berbicara atau 

orang yang terlibat dalam percakapan. Social Dimensions lebih menitik beratkan 

teorinya pada hubungan para pelaku percakapan, status sosialnya atau bahkan 

keformalitasan pembicaraan. Seperti klasifikasi yang diuraikan oleh Holmes 

(2001 : 9) sebagai berikut, 

   

 
 “In addition to these components it is useful to take account of four  

 different dimensions for analysis which relate to the factors above   
 and which have been only implicit in the discussion so far. These are : 

1. A social distance scale concern with participant relationships 

2. A status scale concerned with participant relationships 
3. A formality scale relating to the setting or type of interaction 

4. Two functional scale relating to the purpose or topic of interaction.”  

 

 
 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi sosial 

berkaitan dengan status hubungan kedekatan antara pembicara dengan lawan 



28 
 

bicara, status sosialnya, fungsi pembicaraan mereka dan keformalitasan bahasa 

yang mereka gunakan dalam aktivitas percakapan tersebut.   

Berikut adalah penjelasan lebih rincinya : 

1. Social distance (Jarak kedekatan) 

 Disini yang dimaksud dari jarak kedekatan bukanlah jarak mereka dalam 

melakukan percakapan melainkan jarak kedekatan hubungan mereka. Ada dua 

indikasi jarak kedekatan berdasarkan Social Distance Holmes (2001:25) 

 

 “Social role may also be important and is often a factor contributing to 
 status differences between people. Typical role relationships are teacher-
 pupil, doctor-patient, soldier-civilian, priest-parishioner, official-citizen. 

 The first-named role is often the more statusful. The same person may be 
 spoken to in a different code depending on whether they are acting as a 

 teacher, as a father or as a customer in the market-place.” 
 
 

 
yang artinya peranan sosial itu penting dan merupakan faktor yang berkontribusi 

terhadap perbedaan status antara manusia dilingkungan masyarakat. Hubungan 

tersebut seperti pada guru-murid, dokter-pasien, tentara-sipil, imam-jemaat, atau 

pejabat-warga. Orang yang sama dapat berbicara dalam kode yang berbeda 

tergantung pada siapakah mereka dan saat bertindak sebagai apakah mereka 

apakah sebagai guru, sebagai seorang ayah atau sebagai pelanggan di pasar.  

Berikut adalah gambaran singkat dari social distant dalam buku Holmes (2001:9): 

 
 

 Intimate              High Solidarity 

 Distant                                                                 Low Solidarity 
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a. Intimate  :  

Hal ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah hubungan yang dekat antara 

satu dan lainnya. Dan hubungan intim atau dekat ini memang menggambarkan 

seseorang yang saling mengenal dengan kapasitas yang lebih dalam dari 

karakter-karakter orang lain tersebut bahkan untuk hal-hal yang bersifat 

pribadi sekalipun. 

b. Distant  :  

Sebuah hubungan dalam sebuah percakapan yaitu poin yang kedua dan ketiga.  

c. High Solidarity : 

Solidaritas, kesetiakawanan, kekompakan, keakraban dan kepedulian yang 

tinggi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan 

adanya kedekatan yang nyaman yang dirasakan setiap manusia saat saling 

berinteraksi. 

d. Low Solidarity : 

Solidaritas, kesetiakawanan, kekompakan, keakraban dan kepedulian yang 

rendah satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini d ikarenakan 

hubungan kedekatan yang tidak terlalu intens sehingga tidak akan 

menimbulkan tingkat kenyamanan yang dapat menimbulkan rasa 

kesolidaritasan yang tinggi. 

2. Status scale (Status Sosial) 

 Disini yang dimaksud status sosial adalah tingkatan status para pelaku 

percakapan seperti jabatan atau umur seseorang. Berikut adalah gambaran 

singkat dari status scale dalam buku Holmes (2001:9) : 
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                                                 Superior     High Status 

 

                                            Subordinate      Low status 

 

a. Superior  :  

Sesuatu atau seseorang yang memiliki kapasitas lebih tinggi atau lebih baik 

dari segi jabatan, kepentingan, kualitas, status atau jabatan dan bahkan umur 

pun dapat dimasukan dalam kategori superior ini. Salah satu cara 

mengindikasikannya dapat dilihat dari cara memanggil seseorang tersebut 

dengan jabatannya (sir, Mr. / Mrs. etc). 

b. Subordinate :  

Sesuatu atau seseorang yang memiliki kapasitas lebih rendah dari segi 

kepentingan, status atau jabatan dibandingkan yang lainnya.  Biasanya dapat 

terlihat dengan tidak digunakannya ciri penggunaan Sir, Mr. / Mrs. melainkan 

langsung dengan kata you atau nama dari orang tersebut.  

c. High Status : 

Status, keadaan atau suasana dengan kapasitas yang tinggi. Seperti status 

sosial seorang petinggi daerah  dalam masyarakat, itu menunjukan status sang 

petinggi daerah tersebut yang tinggi dibandingkan masyarakat umum lainnya.  

d. Low Status  : 
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Status, keadaan atau suasana dengan kapasitas yang  rendah. Seperti posisi 

seorang karyawan swasta yang lebih rendah jika dibandingkan dengan status 

seorang yang menjabat sebagai pemimpin perusahaan.  

3. Formality (Formalitas) 

 Keformalitasan bahasa dalam sebuah percakapan terlihat dari konteks isi 

bahasa yang di pergunakan pembicara.  Berikut adalah gambaran singkat 

tingkat formalitas dalam buku karya Holmes (2001 : 9) : 

 

                                                Formal      High formality 

 

 

                                              Informal       Low formality 

a. Formal  :  

Sesuatu yang resmi, formil, kaku, ofisial, dan serius. Dalam bahasa Inggris 

bahasa formal dapat dilihat dengan kata-kata yang sesuai dengan 

grammatically, spelling atau lebih ke konteks bahasa yang lebih sopan.  

b. Informal  :  

Informal berarti sesuatu yang tidak formal, tidak resmi,  tidak serius atau 

situasi yang santai dan tidak kaku. 

c. High Formality : 

Formalitas yang tinggi biasanya menunjukan kesopanan, keseriusan dan 

keformalan dalam suatu kondisi atau situasi saat sedang berhadapan dengan 

hal-hal atau orang-orang yang berperan penting dalam suatu hal.  
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d. Low Formality : 

Formalitas yang rendah lebih menunjukan kenyamanan dan suasana santai 

tanpa sebuah aturan yang membuat suasana menjadi kaku dan canggung. 

Dalam hal ini formalitas yang rendah lebih sering dipakai dalam kehidupan 

sehari manusia diluar pekerjaan atau pendidikan.  

4. Two functional  

Ada dua jenis indikasi fungsi dalam buku Holmes (2001:10) : 

Referential 

              High Information Content                          Low Information Content 

 

 

Affective 

                Low Affective Content                              High Information Content 

 

- Referential : konteks isi dari apa yang dibicarakan dalam percakapan tersebut.  

Seperti yang Holmes (2001:10) ungkapkan, “Language can convey objective 

information of a referential kind; and it can also express how someone is feeling”. 

Dengan kata lain Referential di sisni merupakan kontes isi dari pembicara akan 

menunjukan bagaimana perasaan dia saat itu. Seperti menceritakan bagaimana dia 

bisa datang terlambat atau gossip sebagai informasi yang baru untuk didengarkan.  

 High Information Content :  

Isi dari informasi yang dibicarakan dalam percakapan tersebut tinggi atau 

penting untuk diketahui. 
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 Low Information Content : 

Isi dari informasi yang disampaikan dalam percakapan rendah atau tidak 

terlalu penting dan mungkin saja hanya sekedar basa-basi semata. 

-Affective    : kedekatan antara pelaku pembicara dalam percakapan. Berbeda 

dengan Referential, Affective lebih kepada pembicaraan yang digunakan untuk 

mempererat kedekatan dengan orang lain. Contohnya saja ketika ibu- ibu yang 

bertemu di halaman depan rumah kemudian mereka membicarakan cuaca padahal 

itu hal yang tidak begitu penting untuk dibicarakan, namun itu dilakukan untuk 

menjalin hubungan yang lebih baik dengan tetangganya terlepas dari isi dari 

pembicaraan mereka. 

 Low Affective Content: 

Tingkat kedekatan pelaku pembicara yang rendah dapat mengindikasikan 

hubungan mereka yang tidak atau belum dekat satu sama lain. Akan terlihat 

adanya jarak cara berbicara diantara mereka saat melakukan sebuah 

percakapan. 

 High Affective Content : 

Tingkat kedekatan yang tinggi akan menunjukan hubungan mereka yang tidak 

memiliki jarak hubungan. Akan terlihat dengan cara mereka berbagi informasi 

bahkan hal-hal yang bersifat pribadi. 

 Dari penjelasan komponen-komponen dimensi social tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dimensi social memiliki perhatian khususnya pada hubungan 

antara pelaku percakapan, status social, keformalitasan dalam berbahasa, dan 

keefektifan indormasi yang disampaikan.  
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 Social Factors dan Social Dimensions memiliki komponennya masing-

masing, antara lain faktor sosial yang memiliki komponen participant, setting, 

topic dan function sedangkan dimensi sosial memiliki social distant, status scale, 

formality dan two functional scale. Namun kedua faktor tersebut memiliki 

keterkaitan satu sama lain dalam hal perubahan cara berbicara manusia. 

Keterkaitan eratnya salah satunya adalah komponen setting yang dimiliki social 

factors menentukan komponen formality dari dimensi sosial. Saat setting tempat 

berada didalam kantor maka bahasa yang formal akan digunakan dengan 

sendirinya. Seperti pendapat yang Holmes (2001:26) nyatakan, 

 

 “Features of the setting and the dimension of formality may also be 

 important in selecting an appropriate variety or code. In church, at a 
 formal ceremony, the appropriate variety will be different from that used 
 afterwards in the church porch… Other relevant  factors relate to the 

 social dimensions of formality and status.” 
 

 
yang dapat diartikan keistimewaan dari setting dalam faktor sosial dan formalitas 

yang dimiliki oleh dimensi sosial memiliki peran yang cukup penting dalam 

pemilihan kode berbahasa. Bahkan Holmes (2001:26) lebih menegaskannya lagi,  

 

 “So in describing the patterns of code use of particular communities, the 

 relevant social factors may not fit neatly into institutionalised domains. As 
 we have seen, more specific social factors often need to be included, and a 
 range of social dimensions may need to be considered too.”   

 
 

dengan kata lain penggambaran dalam pemilihan kode berbahasa dalam 

lingkungan masyarakat, faktor sosial mungkin lebih sering dimasukan namun 
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tidak menutup kemungkinan dimensi sosial pun turut ambil peran penting dalam 

hal itu. 

 
 Namun tidak menjadi suatu keharusan dalam sebuah percakapan terdapat 

empat komponen dari masing-masing kedua faktor tersebut. Seperti yang Holmes 

(2001:25) katakan, 

 “Though I have used domains as useful summaries of relevant social 
 factors in the model provided above, it is often necessary to examine more 
 specific social factors if a model is to be useful description of code choices 

 in a community. The components of a domain do not always fit each 
 other.” 

 

kutipan dari Holmes tersebut menengaskan bahwa komponen-komponen tersebut 

tidak selalu cocok sama lain. Seperti pada dimensi social komponen formality, 

tidak menjadi keharusan indikasi dari formal itu harus dengan high formality. 

Contohnya seperti pada kasus situasi saat seorang gadis berbicara mengenai 

kesehatan atau penyakit teman prianya maka cara bicara gadis tersebut secara 

otomatis menggunakan kata-kata yang formal karena itu merupakan hal yang 

sensitive bagi teman prianya, namun tingkat keformalannya rendah karena gadis 

itu melakukannya hanya untuk menjaga perasaan teman prianya itu. 

 Dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen dari status sosial dapat 

didukung dengan adanya komponen-komponen dari dimensi sosial. Karena akan 

ada keterkaitan dari masing-masing faktor tersebut yang akan saling mendukung 

satu sama lain guna memperkuat komponen-komponennya.  


