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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jika kita membahas tentang sebuah kata yaitu jender maka kata tersebut 

tidak akan jauh ikatannya dengan wanita dan pria dalam konteks kebiasaan 

mereka dalam bersosialisasi termasuk dalam berbicara. Hal tersebut senada 

dengan yang diungkapkan oleh Holmes, “Gender is more appropriate for 

distringuishing people on the basic of their sosiocultural behavior, including 

speech.” (Holmes 2001:150) 

Wanita dan pria secara fisik sangatlah berbeda. Mereka masing-masing 

memiliki keunikan tertentu yang sangat menarik untuk diteliti dan dibahas. Salah 

satu keunikan mereka ialah perbedaan mereka dalam hal bertutur kata. Hal ini 

dapat dilihat dengan cara membandingkan ketika wanita dan pria dalam berujar, 

memberikan komentar terhadap seseorang atau sesuatu hal. Walau maknanya 

sama tetapi pemilihan kata yang berbeda di antara mereka membuat sense dari 

kalimat itu terasa berbeda. Penulis tertarik membahas topik ini karena penulis 

menemukan perbedaan bahasa pria dan wanita dalam serial drama Gossip Girl.  

Unsur-unsur pembeda antara bahasa pria dan wanita dapat dilihat dari pola 

intonasi kalimat, kosa kata, cara menggunakan “vernacular languages”, dan 

social rules yang menyebabkan mereka bertutur demikian. Dari unsur-unsur 

tersebut akan menimbulkan beberapa ujaran yang identik dengan jender.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang akan 

dibahas lebih lanjut di dalam skripsi ini sebagai berikut:  

1. Apakah perbedaan jender menyebabkan perbedaan dalam bertutur kata di 

dalam serial drama Gossip Girl? 

2. Faktor-faktor Sosiolinguistik apa saja yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan judul penelitian  yaitu “Bahasa dan Jender Dalam Serial Drama 

Gossip Girl: Kajian Sosiolinguistik” maka penulis akan membahas tentang 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan bahasa 

berdasarkan jender sehingga data yang akan diambil ialah percakapan dari para 

tokoh di dalam serial drama Gossip Girl dalam bentuk subtitle. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi perbedaan jender yang menyebabkan perbedaan dalam 

bertutur kata dalam serial drama Gossip Girl. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor Sosiolinguistik yang 

menyebabkan perbedaan dalam bertutur kata berdasarkan jender. 
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Manfaat yang diharapkan penulis dari penilitian ini adalah: 

1. Menambah wawasan terutama mengenai perbedaan jender yang 

menyebabkan perbedaan dalam bertutur kata. 

2. Memberi pengetahuan mendasar kepada pembaca mengenai faktor-

faktor Sosiolinguistik yang menyebabkan perbedaan dalam bertutur 

kata berdasarkan jender. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Seperti yang telah dipaparkan bahwa judul proposal ini adalah  “Bahasa dan 

Jender Dalam Serial Drama Gossip Girl: Kajian Sosiolinguistik”  maka objek 

penelitian dalam skripsi ini adalah serial drama Gossip Girl yang diluncurkan 

pada tahun 2007, yang bercerita tentang kehidupan anak remaja Amerika dan 

kehidupan keluarga mereka masing-masing beserta permasalahan-permasalahan 

kehidupan pribadi dan sosial yang mereka hadapi sehari-hari. 

Dengan latar belakang ini penulis berminat mengambil data dari serial 

drama ini. Kemudian setelah mendapatkan data-data yang diperlukan maka data 

tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut 

Nazir di dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian (1988:63) mengatakan 

bahwa, “Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

 Tujuan dari metode penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 
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Ada pula Maxwell (1996:78) menambahkan, 

“I will begin with an overview of qualitative analysis and then discuss some 
specific issue in making desicions about analytic methods. The analysic 
options fall into three main groups: memos, categorizing strategies (such as 
coding and thematic analysis), and contextualizing strategies (such as 
narative analysis, individual case studies, and ethnographic 
microanalysis).” 
 
Dari penjelasan Maxwell dan Nazwir di atas maka langkah-langkah yang 

dilakukan: 

1. Memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti 

2. Menentukan tujuan penelitian yang akan dikerjakan 

3. Memberikan pembatasan dari area atau skope atau sejauh mana 

penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan 

4. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang ingin dipecahkan 

5. Menonton serial drama yang akan diteliti dan dipahami 

6. Mencari data dari serial drama 

7. Mengklasifikasikan data yang sudah didapat dari serial drama 

8. Menganalisis data yang sudah ada sesuai dengan pembatasan yang 

ditentukan 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfat penelitian, objek dan 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II membahas tentang kajian 

pustaka berisi teori-teori landasan yaitu diawali dari teori tentang Sosiolinguistik 

kemudian membahas pengertian dari bahasa dan jender, membahas unsur-unsur 
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pembeda bahasa wanita dan pria yang terdiri dari pola intonasi kalimat, kosa kata, 

cara menggunakan “vernacular languages”, dan social rules. Bab III analisis data 

tentang bahasa dan jender berdasarkan faktor-faktor pendukung yang 

membedakan penggunaan bahasa. Bab IV simpulan dan saran dari penulis 

mengenai skripsi ini. 


