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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, sudah bukan menjadi hal yang perlu dipertanyakan lagi bahwa 

penguasaan bahasa Inggris mempermudah komunikasi global. Mempelajari 

bahasa Inggris menjadi salah satu wujud nyata dari besarnya minat dan kebutuhan 

masyarakat dari berbagai lapisan akan informasi di era global ini. Menurut 

Webster‟s New Explorer Desk Encyclopedia, bahasa Inggris ini dikenal sebagai 

bahasa yang digunakan terbesar ke-dua di dunia,bahasa ibu dari lebih dari 350 juta 

orang, bahasa asing yang terbanyak diajarkan, dan juga bahasa internasional untuk 

dunia bisnis dan sains. 

Dengan perannya sebagai bahasa yang digunakan di seluruh dunia dan di 

dalam berbagai bidang, tentunya bahasa Inggris berkembang sesuai dengan 

tempat di mana bahasa tersebut dipakai dan juga orang-orang yang 

menggunakannya. Sebut saja bahasa Inggris Britania Raya, bahasa Inggris 

Amerika Utara, bahasa Inggris Singapura, bahasa Inggris Afrika, Black English, 

dan  sebagainya. Perkembangan tersebut dapat dilihat relasi dan 

kesinambungannya dengan perkembangan kultural masyarakatnya, sehingga 

contoh-contohnya dapat kita lihat: penggunaan jargon, ragam bahasa daerah, 

bahasa nasional, variasi informal, dialek, dan sebagainya. 

Skripsi ini akan membahas salah satu contoh perkembangan bahasa Inggris 

dengan pokok bahasan Black English. Di bawah topik dialek, Black English ini 

akan diperlakukan sebagai dialek dari bahasa Inggris Amerika Utara. Namun, 
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untuk membicarakan lebih jauh mengenai Black English sebagai dialek, penulis 

perlu mengidentifikasi terlebih dulu unsur-unsur mana saja di antara penggunaan-

penggunaan bahasa Inggris sekarang ini yang merupakan Black English. Dengan 

demikian, penulis harus memberikan penjelasan mengenai komponen-komponen 

dialek Black English, yang merupakan topik dari skripsi ini. Ini dimaksudkan 

untuk memperkuat pendapat bahwa Black English adalah varian atau variasi dari 

bahasa Inggris yang digunakan di Amerika Serikat. 

Berbicara tentang Black English, banyak aspek yang dapat diperhatikan oleh 

pelajar; misalnya kata-kata slang yang umum digunakan oleh penduduk Afro-

Amerika, dialek Afro-Amerika yang kerap dapat diperhatikan dalam gaya 

berbicara mereka (seperti dalam musik R n B), dan lain sebagainya. Namun 

begitu, sebetulnya ada aspek-aspek tertentu dalam ranah linguistik yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan bentuk sesungguhnya dari Black English tersebut, 

yaitu dengan menganalisis komponen-komponen serta pola-pola yang didapat dari 

data yang digunakan; komponen-komponen tersebut adalah bagian-bagian seperti 

kata dan frasa, sedangkan pola-pola adalah penggunaan tata bahasa tertentu pada 

tataran klausa. Dengan demikian kita dapat memroses semua bagian dalam data 

secara saksama dan menganalisis bagian-bagian tersebut sesuai fungsi-fungsi 

sosial yang ada. Dengan pendekatan ini, kita akan terbantu dalam 

mengidentifikasi bahwa Black English juga merupakan salah satu variasi bahasa 

Inggris, terutama bahasa Inggris Amerika. 

 Secara singkat, sejarah Black English tidak dapat dipisahkan dari sejarah 

Amerika pada umumnya, mengingat terbentuknya Black English merupakan hasil 

dari proses sejarah sewaktu perbudakan orang-orang kulit hitam dari Afrika oleh 
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koloni bangsa-bangsa Eropa pada permulaan abad ke-17. Dengan digunakannya 

bahasa Inggris sebagai lingua franca, para budak pun terpaksa mempelajari 

bahasa Inggris namun dengan kesulitan antara lain dalam penerapan tata bahasa 

dan pengucapannya. Dari proses tersebut, terbentuklah dialek bahasa Inggris yang 

menjadi ciri khas komunitas kulit hitam tersebut yang berkembang hingga dewasa 

ini. Dialek Afro-Amerika yang kerap kita dengar sekarang ini adalah hasil dari 

proses panjang tersebut. 

Penggunaan bahasa haruslah tepat sesuai dengan variasi bahasa yang 

digunakan, dengan kata lain penggunanya memiliki pengetahuan yang cukup akan 

bahasa tersebut. Dengan diadakannya penelitian dialek Black English ini, sangat 

diharapkan bahwa konteks sosial di balik penggunaan dialek Black English yang 

terdapat dalam skripsi ini dapat dipelajari sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai sejumlah bukti bahwa Black English masih merupakan variasi dari bahasa 

Inggris Amerika. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah untuk topik Black English pada skripsi ini dianalisis 

melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

1. Kata dan frasa mana sajakah dalam novel Way Past Cool yang ditemukan 

mewakili penggunaan dialek Black English? 

2. Bagaimana penggunaan unit-unit linguistik Black English tersebut, jika 

dipandang dari teori SPEAKING dari Dell Hymes? 

3. Dari hasil penelitian, faktor-faktor sosial manakah yang dominan dalam 

penggunaan kata dan frasa Black English tersebut?  
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1.3 Batasan Masalah 

Nama resmi dialek Black English adalah African American Vernacular 

English yang  disingkat AAVE (Holmes 2001: 177), atau African American 

English yang disingkat AAE (Green 2000: 6). Sejumlah nama lain terdapat pula 

dalam pembicaraan lebih dalam akan Black English terutama dalam membahas 

sejarah perkembangan dialek ini dengan beberapa dialek serupa; seperti 

penggunaan kata black yang menekankan identitas komunitas tuturnya, 

masyarakat kulit hitam yang berasal dari atau memiliki kaitan historis dengan 

Afrika, sebagaimana tampak pula pada penamaan variasi British Black English. 

Dalam skripsi ini digunakan istilah Black English untuk mengacu terutama pada 

variasi bahasa Inggris yang digunakan masyarakat kulit hitam di Amerika Utara, 

sebagaimana diperjelas dalam pernyataan berikut, „…the English spoken by 

certain black inhabitants of many cities in northern United States, a variety 

sometimes referred to as Black English.‟ (Wardhaugh 1992: 20) 

 

Dengan demikian, sebuah pembatasan perlu dibuat untuk mempertegas 

penekanan penggunaan istilah Black English pada variasi bahasa Inggris yang 

digunakan di Amerika Serikat. Holmes (2001: 179) berpendapat bahwa 

penggunaan kata black pada penamaan variasi bahasa Inggris yang  digunakan 

masyarakat kulit hitam dapat mengacu kepada variasi lain, seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, yaitu British Black English. Adapun variasi ini 

merupakan variasi yang digunakan masyarakat keturunan India Barat atau Afrika 

Karibia yang menetap di Britania Raya untuk waktu yang cukup lama. Terlepas 

dari penggunaan istilah yang cukup ambigu, penulis memilih untuk menggunakan 
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penamaan Black English daripada penamaan lain seperti AAVE untuk kemudahan 

penggunaan istilah dalam pembahasan selanjutnya. 

Karena terbatasnya waktu penelitian dan banyaknya jumlah data dalam 

sumber data penelitian, hanya lima bab dalam novel Way Past Cool yang 

dijadikan sumber data untuk penelitian ini. Selain itu, analisis melalui teori 

SPEAKING menurut Hymes (1974) dimaksudkan untuk meninjau contoh-contoh 

penggunaan dialek Black English dalam data penelitian. Data penelitian akan 

dibagi ke dalam matriks data yang berisi variabel-veriabel SPEAKING yang 

signifikan dengan menyisihkan variabel-variabel yang tidak perlu dibahas dalam 

skripsi ini. Data yang dianalisis dalam skripsi ini adalah semua kata dan frasa 

Black English yang dijelaskan hubungannya dengan konteks sosial penggunanya 

sehingga diperoleh pemahaman mengenai penggunaan kata-kata tersebut. Faktor-

faktor sosial yang menonjol dari analisis-nanalisis tersebut akan memberi 

pemahaman mengenai sejauh mana dialek Black English tersebut berbeda dari 

penggunaan bahasa Inggris Amerika yang baku. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah disajikan sebelumnya, tujuan 

penelitian dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi kata dan frasa yang mengacu pada dialek Black English 

dalam data penelitian terpilih. 

2. Mendeskripsikan hubungan penggunaan satuan-satuan linguistik Black 

English tersebut sesuai dengan konteks sosial dialek Black English dalam data 

penelitian. 
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3. Mendeskripsikan faktor-faktor sosial dominan yang memengaruhi penggunaan 

kata dan frasa. 

Manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan wawasan pada para pembaca mengenai variasi bahasa Inggris, 

terutama dialek Black English. Selain itu, analisis komponen-komponen dialek—

kata dan frasa Black English—dalam skripsi ini diharapkan juga dapat menjadi 

pembuktian yang cukup memperkuat pendapat bahwa Black English masih 

merupakan variasi dari bahasa Inggris Amerika. Dengan demikian, pelajar bahasa 

Inggris dapat menempatkan penggunaan bahasa Inggris—baik yang standar, 

maupun dialek Black English yang mereka ketahui—sesuai dengan konteksnya 

sehingga tepat penggunaannya; di samping itu, para pelajar dapat memiliki 

kompetensi di era global ini dengan mempelari pengetahuan akan Black English 

tersebut. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Seperti yang ditunjukkan judul penelitian skripsi ini—Dialek Black English 

pada Novel Way Past Cool Karya Jess Mowry—objek penelitian dari skripsi ini 

adalah novel post-rap karya Jess Mowry terbitan tahun1992, yang berceritera 

tentang kehidupan sekelompok remaja kulit hitam di lingkungan pemukiman di 

pinggiran kota Oakland. Dengan melihat latar belakangnya inilah penulis berniat 

menjadikannya data penelitian untuk skripsi ini. Selanjutnya, data penelitian yang 

telah diperoleh melalui peninjauan data akan disortir dengan menggunakan 

metode distribusional; dengan ini data dibahas sesuai dengan keterkaitannya 

dengan satuan data yang lebih besar tempat data itu berada. 



7 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik. Metode 

ini mengacu pada prosedur pengumpulan data dan pengelompokkan data, 

kemudian data yang ada akan dianalisis melalui struktur dan maknanya. Di bawah 

ini adalah suatu pendapat mengenai metode deskriptif analitik. 

Descriptive analysis is used to describe the basic features of the data in a 

study. They provide simple summaries about the sample and the measures. 

Together with simple graphic analysis, they form the basis of virtually 

quantitative analysis of data. (Trochim 2006: 23) 

 

Pada dasarnya metode ini memberikan peneliti analisis data yang dapat 

disandingkan lengkap dengan analisis grafis untuk menunjukkan analisis 

kuantitatif secara tepat. Dengan metode ini, peneliti dapat menjelaskan dengan 

mudah apa yang terkandung pada data itu dan apa yang ditunjukkannya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memfasilitasi pembahasan, skripsi ini dibgi menjadi empat bab 

sebagai berikut.  Bab 1—Pendahuluan—mengawali dengan penjelasan tentang 

skripsi ini secara umum. Bab ini dibagi menjadi Latar Belakang, Identifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Objek Penelitian, Metode dan Objek 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab 2—Kajian Pustaka—terdiri dari 

subbab Sosiolinguistik, Black English, dan Sintaksis; subbab tersebut kemudian 

dibagi menjadi bagian-bagian yang mencakup penjelasan definisi-definisi dan 

teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 

Pada bab 3—Analisis—disajikan proses peninjauan data dan 

pembahasannya. Kemudian pada bab 4—Kesimpulan dan Saran—disajikan hasil 

penelitian beserta saran yang berguna untuk penelitian lebih jauh. 


