
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosiolinguistik 

Menurut Radford, Andrew et.al (1999:20), “Sociolinguistics is the study of 

the relationship between language use and structure of society.” Sosiolinguistik 

mempelajari hubungan antara bahasa yang digunakan dan struktur dalam 

masyarakat. Dalam hal ini bahasa yang digunakan akan berbeda tergantung 

kebutuhan, apakah bahasa tersebut formal atau tidak formal, halus ataupun kasar. 

Ada pula hal ini sama seperti yang dikatakan Holmes (2001:1),  

“Sociolinguistics study the relationship between language and society. 

They are interested in explaining why we speak differently in different 

social context, and they are concerned with identifying the social functions 

of language and the ways it is used to convey social meaning.”  

 

Kajian sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat 

sosial. Dalam hal ini, sosiolinguistik lebih tertarik dalam menjelaskan kenapa kita 

berkomunikasi secara berbeda dalam situasi sosial yang berbeda pula dan juga 

mengkaji dengan mengenali fungsi sosial dari suatu bahasa dan cara bahasa 

tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan. 

Menurut Downes (1984:15) menyatakan, “Sociolinguistics is that branch 

of linguistics which studies just those properties of language and language which 

require reference to social, including contextual, factors in their explanation”. 

Sosioliguistik adalah cabang dari linguistik yang mempelajari bagian-bagian dari 

bahasa dan bahasa yang merujuk pada faktor-faktor sosial, termasuk faktor 

konteks, dalam penjelasannya. 



Ilmu ini merupakan kajian kontekstual terhadap variasi penggunaan 

bahasa masyarakat dalam komunikasi. Menurut O‟Grady (1996:14), “The 

subdiscipline of linguistics that treats the social aspects of language is called 

sosiolinguistics”. Bahwa disiplin ilmu bahasa yang mempelajari aspek sosial dari 

bahasa disebut sosiolinguistik.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik 

merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat. 

Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari variasi bahasa dan juga fungsinya 

tersebut. 

 

2.2 Variasi Bahasa  

Chaer dan Agustina (1995:83) membedakan variasi-variasi bahasa, antara 

lain: 

2.2.1 Segi penutur  

Variasi bahasa dapat kita lihat berdasarkan penuturannya menurut Chaer 

dan Agustina (1995:62) adalah “Variasi bahasa yang disebut idiolek, yakni variasi 

bahasa yang bersifat perseorangan.” Dari pendapat tersebut dapat didefinisikan 

bahwa dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok individu yang 

merupakan anggota masyarakat dari suatu daerah tertentu atau kelas sosial 

tertentu. Sedangkan menurut Chaer dan Agustina tentang tingkatan variasi bahasa 

“Membedakan variasi bahasa dapat dilihat dari tingkat golongan, status, dan kelas 

sosial penuturnya atas: akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, dan ken.” 

Pengertian dialek yang setara dengan Chaer dan Agustina yaitu menurut 

Wardaugh (2006:151) mengatakan, 



“Traditionally, linguists have been interested in idiolects, the speech 

characteristics and linguistic behavior of individuals. They have also 

maintained that, once free variation is taken into account, an idiolect is 

highly representative of the linguistic behavior of all the speakers of that 

language.” 

 

Secara tradisional, ahli bahasa telah tertarik dengan idiolek, karakteristik ujaran 

dan perilaku linguistik individu. Mereka juga menyatakan bahwa, pernah variasi 

bebas dinilai, idiolek sangat mewakili perilaku linguistik dari semua penutur 

bahasa tersebut. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Holmes (2001:134) tentang status 

sosial mengatakan, 

 “People can be grouped together in the basis of similar social and 

economic factors. Their language generally reflects these groupings – they use 

different social dialects. It is easiest to see the evidence for social dialects in 

places such as Indonesia and India where social divisions are very clear-cut. In 

these countries, there are caste systems determined by birth, and strict social 

rules govern the kind of behavior appropriate to each group. The rules cover such 

matters as the kind of job people can have, who they can marry, how they should 

dress, what they should eat, and how they should behave in range of social 

situations. Not surprisingly, these social distinctions are also reflected in speech 

differences.” 

 

Manusia dapat dikategorikan berdasarkan faktor-faktor kesamaan sosial dan 

faktor-faktor ekonomi. Bahasa yang akan membedakan pengelompokan ini- 

mereka menggunakan sosial dialek yang berbeda. Kejadian ini dapat dilihat di 

Indonesia dan India tempat pembagiannya terlihat jelas. Di negara ini, terdapat 

sistem kasta yang ketat ditentukan oleh kelahiran dan aturan sosial yang tepat di 

setiap kelompok. Contoh peraturannya yaitu pekerjaan apa yang mereka punya, 

pada siapa mereka menikah, bagaimana mereka harus berpakaian, apa saja yang 

harus mereka makan, bagaimana mereka harus berperilaku pada dalam berbagai 

situasi sosial. Tidak mengherankan, perbedaan-perbedaan sosial juga tercermin 

pada perbedaan dalam berujar. 



2.2.2 Segi pemakaian 

Variasi bahasa yang berkenaan dengan pemakaiannya atau fungsinya 

menurut Nababan disebut fungsiolek, ragam, atau register. Jadi dapat dikatakan 

bahwa pemakaian dan penggunaan bahasa itu untuk keperluan dan bidang apa. 

Hal tersebut dapat dijelaskan oleh pendapat Holmes (2001:246) 

“Registers, on the other hand, when they are distinguished from styles, tend to be 

associated with particular groups of people or sometimes specific situations of 

use”. Register, disisi lain, ketika mereka dibedakan dari gaya, cenderung 

berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau kadang-

kadang pada penggunaan situasi yang spesifik. 

 

2.2.3 Segi keformalan, dan  

Menurut Chaer dan Agustina (2004:70) variasi bahasa dapat dibedakan 

berdasarkan keformalan atas lima bagian, yaitu  

1) Ragam beku/ frozen: gaya bahasa ini digunakan dalam situasi-situasi 

khidmat. 

2) Ragam resmi/ formal: gaya bahasa ini digunakan dalam pidato 

kenegaraan, rapat dinas, surat-menyurat dinas, dan sebagainya. 

3) Ragam usaha/konsulatif: gaya bahasa ini biasa digunakan dalam 

pembicaraan biasa di sekolah, dan rapat-rapat atau pembicaraan yang 

berorientasikan kepada hasil atau produksi. 

4) Ragam santai/ kasual: gaya bahasa ini digunakan dalam percakapan 

dengan keluarga atau teman. 



5) Ragam akrab/ intim: gaya bahasa ini digunakan oleh para penutur yang 

hubungannya sudah akrab sekali. 

 

2.2.4 Segi sarana 

Variasi bahasa ini dapat dilihat dari sarana yang digunakan. Sarana 

tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu ragam bahasa lisan dan tulisan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa dapat 

dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Bahasa dapat digunakan dalam segi 

tertentu bergantung pada siapa, kapan, dimana kita berbicara. Begitu pula ada 

ragam bahasa yang dapat dipakai oleh manusia. 

 

2.3 Bahasa dan Jender 

Pada bukunya yang berjudul “Gendered lives: communication, gender, 

and culture” (1994:133) Wood berpendapat, 

“Language is not neutral. It reflects cultural values and is a powerful 

influence on our perceptions. Related to gender, language expresses 

cultural devaluations of females and femininity. It does this by trivializing, 

deprecating, and diminishing women and things defined as feminine.” 

 

Bahasa tidak netral. Bahasa mencerminkan nilai-nilai budaya dan merupakan 

pengaruh kuat pada persepsi kita. Terkait dengan jenis kelamin, bahasa 

menyatakan devaluasi budaya perempuan dan feminitas. Hal ini dilakukan dengan 

menyepelekan, mencela, dan mengurangi perempuan dan hal-hal yang 

didefinisikan sebagai feminin. 

Hal ini sama seperti yang dikatakan Holmes (2001:152) mengenai jender 

dalam Introduction to Sociolinguistics:  



“Gender differences in language are often just one aspect of more 

persuasive linguistic differences in the society reflecting social status or 

power differences. If a community is very hierarchical, for instance, and 

within each level of the hierarchy men are more powerful than women, 

then linguistic differences between the speech of women and men be just 

one dimension of more extensive differences reflecting the social hierarchy 

as a whole.” 

 

Perbedaan jender dalam bahasa sering hanya satu aspek dari perbedaan linguistik 

lebih persuasif dalam masyarakat mencerminkan status sosial atau perbedaan 

kekuasaan. Jika suatu masyarakat sangat hirarkis, misalnya, dan dalam setiap 

tingkat dari hirarki laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka perbedaan linguistik 

antara cara bicara perempuan dan laki-laki hanya satu dimensi dari perbedaan 

yang lebih luas yang mencerminkan hirarki sosial secara keseluruhan. 

Wardhaugh (2006:316) juga mengatakan, “Gender is also something we 

cannot avoid; it is part of the way in which societies are ordered around us, with 

each society doing that ordering differently”. Jender juga sesuatu yang tidak dapat 

kita hindari, itu adalah bagian dari cara dimana masyarakat sekitar kita 

diperintahkan, setiap masyarakat melakukan hal perintah secara berbeda. 

Perbedaan sosial-budaya antara pria dan wanita dapat menyebabkan 

perbedaan fitur bicara mereka, terutama dalam masalah hal leksikal, gramatikal, 

dan pragmatis. Dalam hal perbedaan leksikal (pilihan kata), perempuan dianggap 

kurang tegas pada cara bicara mereka daripada pria. Perempuan dianggap lebih 

banyak menggunakan bentuk tabu dan eufemisme daripada pria, karena 

perempuan dikenal sebagai makhluk yang lembut sedangkan pria lebih dikenal 

kasar dan tegas. Perempuan juga cenderung lebih banyak menggunakan bahasa 

standar daripada laki-laki. 



Menurut Holmes pada bukunya yang berjudul “Introduction to 

Sociolinguistics” (2001:157-159) terdapat 3 penjelasan perempuan lebih sering 

menggunakan bahasa standard. Yang pertama yaitu adanya kesadaran status sosial 

dan juga latar belakang kelas sosial pada perempuan, kemudian cara masyarakat 

yang cenderung mengharapkan perilaku 'lebih baik' dari wanita daripada pria dan 

yang terakhir yaitu orang-orang bawahan harus lebih sopan. Perempuan sebagai 

kelompok yang dibawah berpendapat bahwa harus menghindari menyinggung 

laki-laki dan juga mereka harus berbicara dengan hati-hati dan dengan sopan. 

 

2.4 Bahasa Perempuan 

Holmes (1998:462-475) berpendapat bahwa bahasa perempuan dapat 

memperluas pendekatan untuk merumuskan seperangkat universal sosiolinguistik.  

Hal tersebut diantaranya adalah: 

1. Women and men develop different patterns of language use. Wanita dan 

pria mengembangkan pola yang berbeda dari penggunaan bahasa.  

2. Women tend to focus on the affective functions of an interaction more 

often than men do. Perempuan cenderung lebih sering fokus pada fungsi 

afektif interaksi daripada pria.  

3. Women tend to use linguistic devices that stress solidarity more often than 

men do. Perempuan cenderung menggunakan perangkat linguistik yang 

tekanannya lebih sering daripada pria.  

4. Women tend to interact in ways which will maintain and increase 

solidarity. Perempuan cenderung berinteraksi dengan cara yang bertahan 

dan akan meningkatkan solidaritas.  



5. Women are stylistically more flexible than men. 

Gaya bicara wanita lebih fleksibel daripada pria.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki 

memiliki cara tersendiri dalam hal berbicara atau menyampaikan pesan. 

Perempuan dianggap lebih fleksibel daripada laki-laki dan lebih sering 

menggunakan penekanan pada gaya bicaranya.  

 

2.4.1 Ciri Bahasa Perempuan 

Seperti yang dikemukakan oleh Lakoff dalam Janet (2001:286) “Women‟s 

speech was characterized by linguistic features such as the following:” 

 

2.4.1.1 Lexical Hedges or Fillers 

Penjelasan Holmes mengenai hedged dan fillers dalam Introduction to 

sociolinguistics (2001:286), 

“Another study, for instance, made a distinction between „fillers‟ and 

„hedges‟, with  sort of classified as a hedge, while well and you see were 

describe as „meaningless particles‟ and assigned to the same category as 

„pause fillers‟ such as uh, um, and ah.” 

 

Dalam studi lain, membuat perbedaan antara 'filler' dan 'hedges', seperti well dan 

you see yang dianggap sebagai 'meaningless particles' dan dimasukkan untuk 

kategori yang sama sebagai 'pengisi jeda' seperti uh, um, dan ah." 

Findlay (1998:78) mengatakan, “Hedges are phrases indicating 

uncertainty, slight confusion, and indecisiveness.” Hedges adalah frasa yang 

menunjukkan ketidakpastian, kebingungan, dan keraguan. 

Yule (1996:38) mengatakan, “The importance of the maxim of quality for 

cooperative interaction in English may be best measures by the number of 



expressions we use to indicate that what we‟re saying may not be totally 

accurate”. Pentingnya kualitas pepatah untuk interaksi koperatif di Inggris dapat 

menjadi langkah terbaik dengan jumlah ekspresi yang kita gunakan untuk 

menunjukkan bahwa apa yang kita katakan mungkin tidak sepenuhnya akurat 

Pendapat Holmes yang dikutip dari teori Lakoff pada buku “Introduction 

to Sociolinguistics” (2001:287), “So, according to Lakoff, both hedges and 

boosters reflect women‟s lack of confidence”. Berdasarkan teori Lakoff hedges 

dan boosters memperlihatkan kurangnya kepercayaan diri perempuan.  

Kemudian, hedges dapat mempunyai arti yang berbeda jika ditempatkan 

pada konteks yang berbeda. Seperti yang dikatakan Holmes ( 2001:291) bahwa 

sama dengan hasil yang ditemukan dan telah dianalisis yang disebut „hedges‟ 

seperti contoh you know dan I think. Lexical hedges digunakan pada konteks yang 

berbeda. Ciri tersebut juga mempunyai arti yang berbeda pula berdasarkan pada 

pengucapan, posisi letak pada suatu kalimat, gaya bahasa yang mereka jelaskan, 

dan siapa yang menggunakannya pada konteks tersebut.  

Table 1 A list of 30 Fillers Words 

A list of 30 fillers words  

 um  

 umm  

 er  

 errr  

 hmm  

 hmmm  

 soooooo  

 yeah  

 and  

 like 

 well  

 uh  

 you know 

 you know like  

 so 

 (sigh)  

 (deep sigh)  

 m'kay  

 know what i mean  

 oh 

 ooooh 

 eh  

 ehhh  

 wait  

http://www.wordnik.com/words/um
http://www.wordnik.com/words/umm
http://www.wordnik.com/words/er
http://www.wordnik.com/words/errr
http://www.wordnik.com/words/hmm
http://www.wordnik.com/words/hmmm
http://www.wordnik.com/words/soooooo
http://www.wordnik.com/words/yeah
http://www.wordnik.com/words/and
http://www.wordnik.com/words/like
http://www.wordnik.com/words/well
http://www.wordnik.com/words/uh
http://www.wordnik.com/words/you%20know
http://www.wordnik.com/words/you%20know%20like
http://www.wordnik.com/words/so
http://www.wordnik.com/words/%28sigh%29
http://www.wordnik.com/words/%28deep%20sigh%29
http://www.wordnik.com/words/m%27kay
http://www.wordnik.com/words/know%20what%20i%20mean
http://www.wordnik.com/words/oh
http://www.wordnik.com/words/ooooh
http://www.wordnik.com/words/eh
http://www.wordnik.com/words/ehhh
http://www.wordnik.com/words/wait


 uhh  

 mmm 

 mm 

 let's see  

 i dunno 

 

Sumber: http://www.wordnik.com/lists/filler-words 

Contoh : 

  Well, I don‟t like him actually. 

  Um.. You know, she‟s my sister. 

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hedge atau filler 

merupakan jeda berbentuk frasa yang terdapat pada kalimat percakapan untuk 

mengisi jeda nafas, informasi yang tidak sepenuhnya akurat, kurangnya 

kepercayaan diri, ketidakpastian, keraguan dan kebingungan yang diartikan 

sebagai „meaningless particles‟. 

 

2.4.1.2 Tag Question 

Findlay ( 1998:185) mengatakan, “Questions that follow statements are 

called tag questions”. Pertanyaan yang diikuti pernyataan disebut tag question. 

Ada pula pernyataan lain yang dikatakan oleh Coates (1989:67):  

“The tag question, similarly, can be interpreted as a hedging device which 

weakens women‟s speech. Of all the linguistic forms originally listed by 

Lakoff, the tag has come to hold the position of archetypal women‟s 

language feature.” 

 

Tag questions dapat diartikan sebagai  hedge yang melemahkan cara bicara 

perempuan. Dari semua bentuk-bentuk linguistik yang terdaftar oleh Lakoff, tag 

telah memegang posisi fitur bahasa perempuan pada pola dasar itu. 

Holmes (2001:288) mengatakan, “The tag question is a syntactic device 

listed by Lakoff which may express uncertainty”. Tag question adalah alat 

sintaksis yang terdaftar oleh Lakoff yang dapat mengekspresikan ketidakpastian. 

http://www.wordnik.com/words/uhh
http://www.wordnik.com/words/mmm
http://www.wordnik.com/words/mm
http://www.wordnik.com/words/let%27s%20see
http://www.wordnik.com/words/i%20dunno
http://www.wordnik.com/lists/filler-words


Lakoff (1973:54) mengatakan, “A tag, in its usage as well as its syntactic 

shape (in English) is midway between an outright statement and a yes-no 

question: it is less assertive than the former, but more confident than the latter”. 

Sebuah Tag, dalam penggunaannya serta bentuk sintaksisnya (dalam bahasa 

Inggris) adalah pertengahan antara pernyataan langsung dan pertanyaan ya-tidak: 

ini merupakan bentuk kurang tegas daripada yang sebelumnya, tetapi lebih 

percaya diri daripada yang terakhir.  

Dalam bukunya Lakoff mengatakan bahwa seseorang membuat pernyataan 

ketika mereka yakin apa yang mereka katakan adalah sepenuhnya benar dan akan 

dipercaya. Namun, seseorang bertanya karena mereka kurang yakin atau 

mengetahui sesuatu tetapi masih membutuhkan konfirmasi atau kepastian dari 

penerima. Tag question merupakan pertengahan diantara itu. 

 Is Daniel here?. 

Jika seseorang bertanya seperti itu maka kemungkinan ia tidak akan kaget 

jika jawabannya “No, he isn‟t”, tetapi jika bertanya  

 Daniel is here, isn‟t he?. 

Kemungkinan besar ia akan cenderung berpikir positif hanya perlu 

jawaban atau konfirmasi dari penerima. Dia tetap menginginkan jawaban dari 

penerima, seperti pertanyaan yes-no tetapi disini lebih memiliki informasi untuk 

memprediksi jawaban tersebut. Tag question memiliki pernyataan yang tidak 

harus dipercaya oleh penerima. Dan tag question memberikan keleluasaan pada si 

penerima untuk tidak harus setuju dengan pandangan pembicara.  

Terkadang, kita menggunakan tag question pada kasus ketika pembicara 

dan penerima sudah tahu jawabannya, dan tidak memerlukan konfirmasi lagi dari 



lawan bicaranya, karena tag questions merupakan salah satu bentuk pertanyaan 

yang tidak memerlukan jawaban. Seperti yang dikatakan Lakoff (1973:55),  

“Sometimes we find a tag-question used in cases where the speaker knows 

as well as the addressee what the answer must be, and doesn't need 

confirmation. One such situation is when the speaker is making 'small 

talk', trying to elicit conversation from the addressee.” 

 

Table 2 Distribution of Tag Questions by Function and Sex of Speaker 

Function of  tag  Women (%) Men (%) 

Expressing uncertainty  35 61 

Facilitative  59 26 

Softening  6 13 

Confrontational - - 

Total  100 100 

N  51 39 

Sumber: Introduction to Sociolinguitics page: 290 

Contoh :  

  You don‟t have a phone right now…do you?. 

  She‟s very kind, isn‟t she?. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tag questions merupakan 

pertanyaan yang diikuti oleh kalimat penyataan atau deklaratif, dan beberapa 

diantaranya digunakan karena ketidakyakinan kemudian untuk menegaskan dan 

memastikan akan sesuatu.  

 



2.4.1.3 „Hypercorrect‟ Grammar 

Lakoff (2004:80) mengatakan, “Women are no supposed to talk rough.” 

Perempuan tidak seharusnya berbicara kasar. Dengan kata lain, perempuan, 

seharusnya berbicara halus maka dari itu perempuan menggunakan standard verb 

form pada bicaranya yang membuat kalimat tersebut terdengar lebih sopan. 

Contoh : 

  I would be very appreciative if you could show me the way. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari kata-kata atau kalimat yang 

kurang baik maka perempuan menggunakan standard verb form yaitu pola yang 

lengkap untuk sebuah kalimat agar lebih sopan. 

 

2.4.1.4 Rising Intonation on Declarative 

Naiknya intonasi pada kalimat deklaratif menjadi sebuah pertanyaan 

dijelaskan oleh Lakoff (1973:55), 

“Related to this special use of a syntactic rule is a widespread difference 

perceptible in women's intonational patterns. There is a peculiar sentence 

intonation-pattern, found in English as far as I know only among women, 

which has the form of a declarative answer to a question, and is used as 

such, but has the rising inflection typical of a yes-no question, as well as 

being especially hesitant. 

The effect is as though one were seeking confirmation, though at the same 

time the speaker may be the only one who has the requisite information.” 

 

Penjelasan di atas yaitu terkait dengan penggunaan khusus dari aturan sintaksis 

adalah perbedaan yang luas dalam pola intonasi perempuan. Ada intonasi tak 

biasa pada pola kalimat yang ditemukannya hanya di kalangan wanita dalam 

bahasa Inggris, memiliki bentuk jawaban deklaratif berubah menjadi sebuah 

pertanyaan tapi memiliki khas intonasi naik seperti pertanyaan ya-tidak, serta 

terdengar menjadi ragu-ragu. Efeknya adalah seolah-olah sedang mencari 



konfirmasi, meskipun pada saat yang sama pembicara mungkin satu-satunya 

orang yang memiliki informasi yang diperlukan. 

Talbot (2010:37) mengatakan, “Intonation rises at the final point of 

questions. As with tag questions, this is supposed to turn statement into a 

question, thereby weakening the force of it and making the speaker sound 

uncertain”.  Intonasi naik pada titik akhir dari pertanyaan. Sama seperti tag 

questions yang seharusnya mengubah pernyataan menjadi pertanyaan sehingga 

melemahkan kalimat tersebut dan membuat si pembicara terdengar tidak yakin. 

Contoh : 

  It‟s really good?. 

Dapat disimpulkan bahwa rising intonation on declarative terjadi pada 

kalimat deklaratif tetapi menjadi sebuah pertanyaan karena terdapat intonasi yang 

naik pada titik akhir kata. 

 

2.4.1.5 „Empty‟ adjectives 

Lakoff (1973:51) mengatakan, 

“Similar sorts of disparities exist elsewhere in the vocabulary. There is, 

for instance, a group of adjectives which have, besides their specific and 

literal meanings, another use, that of indicating the speaker's approbation 

or admiration for something. Some of these adjectives are neutral as to sex 

of speaker: either men or women may use them. But another set seems, in 

its figurative use, to be largely confined to women's speech.” 

 

Kesamaan jenis dari perbedaan kosakata yang ada di tempat lain. Misalnya ada 

sekelompok kata sifat yang memiliki, selain kespesifikkan dan arti literal, 

penggunaan yang lain, yang menunjukkan persetujuan dari pembicara atau 

kekaguman untuk sesuatu. Beberapa dari kata sifat tersebut netral untuk jenis 

kelamin pembicara: baik laki-laki atau perempuan mungkin menggunakannya. 



Tapi set lain tampaknya, dalam penggunaan figuratif, menjadi sebagian besar 

terbatas pada cara bicara perempuan. 

Contoh: 

  Awful!. 

  Adorable!. 

 Table 3 Daftar Perwakilan dari Kedua Tipe di bawah ini: 

Neutral  Women only 

Great 

Terrific 

Cool 

Neat 

Adorable 

Charming  

Sweet  

Lovely 

Divine  

 Sumber: Language and women‟s place page 51 

Dari pengertian dan contoh tersebut maka „Empty‟ Adjective digunakan 

untuk perempuan untuk mengekspresikan suatu kondisi yang memang 

mengagumkan bagi perempuan.  

 

2.4.1.6 Precise color terms 

Perempuan biasanya mempunyai kosa kata warna yang lebih dibandingkan 

dengan laki-laki. Hal ini didukung oleh teori Lakoff (1973:49) yang mengatakan,  

“We might ask why fine discrimination of color is relevant for women, but 

not for men. A clue is contained in the way many men in our society view 

other 'unworldly' topics, e.g. high culture and the Church, as outside the 

world of men's work, relegated to women and men whose masculinity is 

not unquestion-able. Men tend to relegate to women things that are not of 

concern to them, or do not involve their egos. Among these are problems 



of fine color discrimina-tion. We might rephrase this point by saying that 

since women are not expected to make decisions on important matters, like 

what kind of job to hold, they are relegated the non-crucial decisions as a 

sop. Deciding whether to name a color 'lavender' or 'mauve' is one such 

sop.”  

 

Secara singkat teori di atas menguraikan bahwa ada perbedaan dalam penyebutan 

warna yang digunakan oleh perempuan dan tidak digunakan oleh laki-laki. 

Perempuan mempunyai kosa kata warna yang lebih banyak contohnya warna 

ungu, perempuan menggunakan “lavender” atau “mauve” untuk menyebutkan 

warna lain yang sama dengan ungu. Kosa kata tersebut lebih sering digunakan 

oleh perempuan daripada laki-laki.  

Romaine (2009:154) mengatakan, “Women‟s words relating to women‟s 

interest, such as color vocabulary. Women have more specialized term of color, 

such as mauve, chartreuse, and baby blue”. Kata-kata wanita berkaitan dengan 

kepentingan wanita, seperti kosa kata warna. Perempuan memiliki istilah yang 

lebih khusus untuk warna, seperti mauve, chartreuse, dan baby blue. 

 Contoh : 

  The wall is mauve. 

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa perempuan memiliki bahasa 

tersendiri untuk pemilihan warna yang memang jarang digunakan oleh laki-laki. 

Istilah-istilah untuk warna tersebut dimiliki oleh perempuan. 

 

2.4.1.7  Intensifiers 

Pada bukunya Lakoff (1973:54) mengatakan “The intensive so, used 

where purists would insist upon an absolute superlative, heavily stressed, seems 

more characteristic of women's language than of men's, though it is found in the 



latter, particularly in the speech of male academics”. Intensif so, digunakan 

ketika akan mepertegas faktor superlatif mutlak, sangat menekankan, tampaknya 

lebih menjadi ciri bahasa perempuan daripada laki-laki, meskipun ditemukan di 

pada akhirnya, terutama dalam pidato akademisi laki-laki. 

  I feel so unhappy!. 

  That movie made me so sick!. 

Pria tampaknya memiliki sedikit kesulitan menggunakan konstruksi ini 

ketika kalimat tersebut tanpa emosi, atau nonsubjective - tanpa mengacu kepada 

pembicara sendiri  

  That sunset is so beautiful!. 

  Fred is so dumb!. 

Orang mungkin membatasi caranya dengan sempurna ketika membuat 

penilaian estetik seperti pada That sunset is so beautiful!  atau penilaian 

intelektual seperti pada Fred is so dumb! Tapi sedikit aneh untuk membatasi 

dalam menggambarkan mental atau perasaan itu sendiri.  

Dikutip dari Cameron (1990: 223) Lakoff mengatakan, “Substituting an 

equative like so for absolute superlative (like very, really, utterly) seems to be a 

way of backing out of committing oneself strongly to an opinion, rather like tag 

questions.”.  

Definisi yang terdapat pada macmillandictionary pada situs,  

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/intensifier dijelaskan, 

“a word that makes the meaning of another word stronger, for example adverbs 

such as „very‟ and „extremely‟.” sebuah kata yang membuat arti dari kata yang 

lain menjadi lebih kuat, contoh keterangan „very‟ dan „extremely‟. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/intensifier


 

 

  Table 4 Daftar to Intensify  

Daftar to intensify 

 Incredibly 

 exceedingly 

 toppingly - extremely well 

 extremely 

 extraordinarily 

 truly 

 really 

 very 

 utterly  

 absolutely 

 perfectly 

 sublimely 

 dramatically 

 sheer - (adj.) Complete and without restriction or 

qualification; sometimes used informally as an intensifier; (adv.) 

Directly "he fell sheer into the water" 

 Sumber http://martinpiecyk.com/site/improveyourwritingability/index.html 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa intensifier yaitu 

suatu kata yang dapat memperkuat sebuah pernyataan yang diucapkan agar si 

pendengar lebih yakin pada si pembicara. 

 

2.4.1.8  „Superpolite‟ forms 

„Superpolite‟ forms dapat dicontohkan menjadi indirect request dan 

euphemism. 

Lakoff (1973:57) mengatakan, “When a word acquires a bad connotation 

by association with something unpleasant or embarrassing, people may search for 

substitutes that do not have the uncomfortable effect - that is, euphemisms”. 

http://martinpiecyk.com/site/improveyourwritingability/index.html


Ketika sebuah kata memperoleh konotasi buruk oleh asosiasi dengan sesuatu tidak 

menyenangkan atau memalukan, orang mungkin mencari kata pengganti yang 

tidak memiliki efek tidak nyaman - yaitu, eufemisme. 

Sependapat dengan Lakoff (1973) Marcus (2006:184) mengatakan, 

“Euphemism is a device by which a writer or speaker softens a word or 

expression by substituting something pleasant – sounding for something more 

uncomfortable”. Eufemisme adalah cara yang digunakan oleh seorang penulis 

atau pembicara untuk menghaluskan kata atau ungkapan dengan menggantikan 

sesuatu yang menyenangkan yang sebelumnya terdengar lebih tidak nyaman" 

Kemudian politeness lebih sering dikaitkan dengan eufismisme seperti 

yang dikatakan Findlay (1998:150) “Politeness is sometimes used as a synonym 

for euphemism.” Kesopanan kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk 

eufemisme.  

Contoh : 

 She passed away (She died). 

 He was economical with the truth (He lied). 

Indirect request pada Yule (1996:54) mengatakan, “Thus, a declarative 

used to make a statement is a direct speech act, but a declarative used to make a 

request is an indirect speech act”. Sebuah deklaratif yang biasanya digunakan 

pernyataan adalah direct speech act, tetapi deklaratif yang biasanya digunakan 

untuk permintaan adalah indirect speech act. 

Yule (1996:56) mengatakan, “Indirect speech acts are generally 

associated with greater politeness in English than direct speech act.” Indirect 



speech acts secara umum diasosiasikan sebagai Bahasa Inggris yang baik daripada 

direct speech act. 

Contoh : 

 You‟re standing in front of the TV. 

Pada kalimat ini you tidak hanya sedang berdiri di depan TV tetapi si 

pembicara menginginkan orang yang sedang berdiri depan TV itu untuk pergi atau 

pindah tempat agar tidak menghalangi TV tersebut.   

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa perempuan memang lebih sering 

menggunakan bahasa yang lebih sopan atau berbicara secara tidak langsung. Ini 

bertujuan untuk yang menjadi lawan bicara agar tidak tersinggung dan terdengar 

lebih sopan. 

 

2.4.1.9  Avoidance of strong swear words 

Eckert (2003:181) mengatakan bahwa berumpat merupakan salah satu dari 

bentuk kata seru yang dapat mengekspresikan ekspresi yang kuat. Berumpat 

dianggap secara luas sebagai bentuk ekspresi dari emosi yang kuat.  

Kemudian perbedaan penggunaan umpatan antara perempuan dan laki-laki 

seperti yang dikatakan Lakoff (1973:50), 

“The difference between using 'shit' (or 'damn', or one of many others) as 

opposed to 'oh dear', or 'goodness', or 'oh fudge' lies in how forcefully one 

says how one feels - perhaps, one might say, choice of particle is a 

function of how strongly one allows oneself to feel about something, so 

that the strength of an emotion conveyed in a sentence corresponds to the 

strength of the particle.” 

 

Perbedaan antara menggunakan 'shit' (atau 'damn', atau salah satu dari banyak 

lainnya) sebagai lawan dari 'oh dear', atau 'goodness', atau 'oh fudge', terletak 

pada bagaimana penegasan seseorang berkata dan merasakan, pemilihan partikel 



adalah sebuah fungsi dari seberapa kuatnya seseorang memungkinkan dirinya 

sendiri untuk merasakan sesuatu, sehingga kekuatan emosi disampaikan dalam 

bentuk kalimat sesuai dengan kekuatan partikel tersebut. 

Perempuan lebih sering menggunakan “Oh dear” sedangkan laki-laki 

menggunakan “Shit”. 

 Contoh: 

(a) Oh dear, you've put the peanut butter in the refrigerator  again. 

(b) Shit, you've put the peanut butter in the refrigerator again. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan menghindari 

perkataan dengan umpatan atau sumpah serapah yang terdengar kasar seperti pada 

contoh (a) karena umpatan kasar biasa dilakukan oleh laki-laki pada contoh (b). 

Kemudian Holmes and Meyerhoff (2003:163) mengatakan,  

“While both women and men are subject to constraint in the emotions that 

they may express, the constraint on both seems designed to intensify the 

preexisting power imbalance between the sexes. Until very recently, men 

were not supposed to cry or express sadness; women were not permitted to 

express anger, including the use of swear words. But the expression of 

sorrow is an expression of powerlessness and helplessness; anger, of 

potency. So although these rules may seem to equalize the sexes, in fact 

they intensify male power and female powerlessness. When women do 

express anger, its power is denied. ("You're cute when you're mad").” 

 

Dengan kata lain penjelasan Holmes dan Meyerhoff dapat diuraikan bahwa dilihat 

dari segi konstruksi sosial laki-laki dianggap kuat dan sebaliknya perempuan 

dianggap lemah. Maka ketika laki-laki menangis merupakan hal atau 

pemandangan tidak wajar dan begitu pula perempuan yang mengekspresikan 

kemarahan yang berlebihan termasuk penggunaan umpatan atau sumpah serapah 

bukanlah hal yang wajar. Sebagai tambahan Lakoff (2004:80) juga mengatakan 



“Women are no supposed to talk rough.” Perempuan tidak seharusnya berbicara 

kasar. 

Dari pendapat-pendapat dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Bentuk ekspresi seseorang dapat dilihat dari cara ia menggunakan kata seru yang 

salah satunya berumpat. Perempuan menghindari adanya umpatan yang kasar.  

 

2.4.1.10 Emphatic stress 

Dikutip dari Talbot (2010:38) Lakoff mengatakan bahwa perempuan 

menggunakan penekanan tegas dengan naiknya intonasi mereka seperti pada 

contoh „what a beautiful dress!‟ ini menunjukkan bahwa wanita menggunakan 

penekanan over-the-top karena mereka mengantisipasi tidak dianggap serius oleh 

lawan bicaranya. Dan yang dibahas di sini adalah rentang pitch yang lebih besar 

digunakan perempuan. 

Contoh: 

 What a beautiful dress!. 

 It‟s brilliant performance.  

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perempuan menggunakan 

emphatic stress untuk menyakinkan pendengar atas apa yang dia bicarakan. 

Emphatic stress muncul ketika pada suatu kalimat ada kata yang ditekankan dan 

intonasi yang naik.  

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 

perempuan memiliki ciri bahasa yang khas dari sisi sosiolinguistik. 

 

 


