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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosiolinguistik 

Para sosiolinguis menganalisis faktor-faktor baik linguistik maupun sosial 

untuk mepelajari cara bersikap orang-orang yang dipengaruhi oleh norma-norma 

dan peraturan-peraturan sosial. Hal ini mencakup variasi-variasi yang seringkali 

muncul dalam masyarakat dan dapat dengan jelas dimengerti bahwa permasalahan 

tentang variasi ini tidaklah dapat diselesaikan dengan hanya kerangka struktural 

dan teoretis. Saville (1982) menjelaskan hubungan sosiolinguistis ini dengam 

mendefinisikannya sebagai sebuah  proses pemahaman sistem kebudayaan di 

dalam sebuah bahasa dan secara bersamaan menghubungkannya dengan struktur 

sosial di lalam masyarakat dan budaya itu sendiri. Sosiologi—dalam kaitannya 

dengan penggunaan bahasa—merupakan ilmu sosial yang menekankan perbedaan 

bahasa sebagai  hasil dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Sedangkan di sisi 

lain, sesuai dengan pernyataan Fishman, dikutip oleh Pateda (1987), 

sosiolingustik itu bersifat lebih kualitatif, yang menandakan bahwa penggunaan 

bahasa dalam konteks sosialnya lebih dipentingkan. 

Sekalipun sudah mulai tampak jelas perihal sosiolinguistik, mengingat 

dibutuhkannya pemahaman yang lebih baik, kita harus menilik definisi yang lugas 

dasarnya seperti yang tampak pada pernyataan di bawah ini. 

Sociolinguists study the relationship between language and society. They 

are interested in explaining why we speak differently in different social 

contexts, and they are concerned with identifying the social functions of 

language and the ways it is used to convey social meaning … 

Sociolinguistics is concerned with the relationship between language and 

the context in which it is used. (Holmes 2001: 1) 
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Definisi di atas hendak menjelaskan jenis-jenis aktivitas apa saja yang 

dilakukan oleh para sarjana sosiolinguistik di lapangan, di mana mereka mencari 

penjelasan mengenai makna sosial dengan pengertian bahwa tuturan setiap orang 

selalu berbeda sesuai dengan konteksnya. Mari kita lihat pendapat lain mengenai 

sosiolinguistik di bawah ini: 

Sociolinguistics is concerned with investigating the relationships between 

language and society with the goal being a better understanding of the 

structure of language and of how languages function in communication. 

(Wardhaugh 1992: 13) 

 

Kedua pernyataan tersebut tampak mendukung pernyataan Fishman 

mengenai sosiolinguistik yang bersifat kualitatif; masyarakat dan bahasa 

membentuk suatu hubungan yang erat di masyarakat itu sendiri sehingga 

observasi, identifikasi, analisis atau apa pun dapat dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman yang menyeluruh akan penggunaan bahasa tersebut di masyarakat. 

Dari beberapa definisi yang telah dibahas, sementara ini dapat disimpulkan 

bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial dan konteksnya. Adapun, 

faktor-faktor sosial tersebut berupa beberapa bentuk; seturut pendapat Hymes 

(dikutip dalam Warhaugh 2006: 247-48) dalam bukunya yang berjudul 

Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, faktor-faktor sosial 

disarikan menjadi delapan variabel sebagai berikut: setting and scene, 

participants, act sequences, key, instrumentalities, norms of interaction and 

interpretation, dan genre. Variabel-variabel tersebut secara unik disingkat 

menjadi SPEAKING dengan masing-masing huruf mewakili huruf depan masing-

masing variabel. 
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2.1.1 Komunikasi Etnografis 

Proposal Hymes (1974) yang dikutip dalam Wardhaugh (2006: 247) 

berkenaan dengan suatu kerangka pemikiran etnografis yang dapat menjelaskan 

beragam faktor sosial yang telibat dalam suatu percakapan. Etnografi peristiwa 

komunikatif adalah suatu penjelasan dari semua faktor yang relevan dalam 

memahami bagaimana suatu peristiwa komunikatif mencapai tujuannya. Untuk 

kenyamanan penggunaan istilah dalam teori ini, Hymes menggunakan akronim 

„SPEAKING‟ untuk faktor-faktor yang dianggap memiliki hubungan erat dengan 

peristiwa percakapan. Di bawah ini adalah penjabaran yang sedikit lebih lengkap 

dari masing-masing definisi faktor-faktor sosial yang tergabung dalam teori 

„SPEAKING‟ ini (Hymes, dikutip Wardhaugh 2006: 247-48). 

a. “S (Setting and Scene): Setting refers to the time and place, the concrete 

physical circumstance in which speech takes place. Scene refers to the 

abstract psychological setting or the cultural definition of the occasion” 

(Wardhaugh 2006: 247). Scene merupakan konteks ekstrapersonal dari 

sebuah kejadian di mana sebuah percakapan terjadi. Scene mencakup topik 

yang keberadaannya tidak secara jelas terlihat dalam suatu percakapan, dan 

untuk menjelaskannya diperlukan suatu observasi khusus untuk menilik 

dimensi kultural percakapan. Rangkaian peristiwa berdasarkan sudut pandang 

para partisipan yang terlibat yang diusung dalam suatu percakapan disebut 

scene yang berada dalam suatu faktor sosial lain yang terlihat secara 

langsung, yaitu setting, di mana setting merupakan waktu, periode, dan 

tempat terjadinya suatu kejadian/percakapan.  (Saville-Troike 2003: 111). Di 

bawah ini merupakan contoh analisis dari sudut pandang setting and scene: 
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Setting and scene 

 Di siang hari dengan matahari tepat di atas ubun-ubun, di bawah pohon. 

 Di penghujung siang hari atau jam-jam petang, di balai desa. 

Diketahui percakapan-percakapan yang dimaksud berdasarkan penjabaran 

mahasiswa-mahasiswa yang merupakan penutur asli beberapa bahasa yang 

penting di dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial dari komponen 

komunikasi yang bersangkutan. (Saville-Troike, 2003: 128) 

b. P (Participants) includes various combinations of speaker-listener,  

addressor-addressee, or sender-receiver. Kategori ini mencakup bukan hanya 

pembicara dan lawan bicara saja, tetapi juga pendengar, penguping, penulis 

dan pembaca, penanda dan petanda, dan sebagainya tergantung situasi 

percakapan. Pada dasarnya, participants dilihat dengan menjawab pertanyaan 

berikut ini: siapa yang ikut ambil bagian dalam percakapan
(1)

 dan bagaimana 

runutan orang-orang yang terlibat percakapan tersebut
(2)

. Dengan melihat 

hubungan antarpartisipan diharapkan dapat membantu memahami komposisi 

dan peran-peran individu-individu dalam kelompok atau komunitas tuturnya. 

Latar belakang partisipan pun dapat digunakan sebagai titik tolak menilai 

informasi antarindividu yang terkandung dalam topik pembicaraan (scene) 

(Saville-Troike 2003: 114). Berikut ini adalah contoh analisis dari faktor 

sosial participants: 

Participants  

 Partisipan 1: pemilik rumah 

 Partisipan 2: pengunjung 
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 Kondisi variabel: kedua partisipan adalah orang dewasa, yang satu pria 

(pemilik rumah) dan yang lainnya wanita. Scene-nya adalah relasi 

antargender pada saat situasi tertentu yang diketahui adalah kunjungan ke 

rumah kolega (Saville-Troike 2003: 130). 

c. E (Ends) refers to the conventionally recognized and expected outcomes of an 

exchange as well as to the personal goals that participants seek to 

accomplish on particular occasion. Dalam setiap peristiwa percakapan 

terdapat tujuan atau hasil yang diharapkan melalui percakapan tersebut. 

Tujuan tersebut meliputi faktor-faktor yang membantu tercapainya hasil yang 

diharapkan pada tingkatan-tingkatan tertentu. Contoh analisis tujuan dan hasil 

dari suatu percakapan dapat dilihat sebagai berikut. 

Ends  

- Mempererat relasi yang baik dengan sesama partisipan pada awal 

sebuah kunjungan (percakapan di depan rumah seseorang ketika ada 

tamu kolega yang berkunjung) (Saville Troike 2003: 130) 

- Untuk menyatakan maksud tertentu pada seseorang; untuk menjalin 

hubungan sesama rekan (ibid. 133) 

d. A (Act Sequences) refers to the actual form and content the precise words 

used, how they are used, and the relationship to the actual topic at hand. 

Komponen act sequence mencakup keterangan mengenai urutan peristiwa 

dalam suatu percakapan. Biasanya urutan act sequence ini adalah ritual kaku 

seperti menyapa, berpamitan, memuji, berbelasungkawa, namun sedikit 

berbeda dalam percakapan (Savill-Troike 2003: 123). Sebagai contoh, berikut 
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ini adalah analisis act sequences suatu percakapan dari kunjungan seseorang 

ke rumah rekannya. 

Act sequences 

 Tahap 1—sapa menyapa 

- Partisipan 2 menegur sapa 

- Partisipan 1 merespon tegur sapa partisipan 1 dan mencarikan tempat 

duduk untuk partisipan 1 

Tahap 2—mempersilakan duduk 

- Partisipan 1 menawarkan partisipan 2 tempat duduk 

- Partisipan 2 berbalik merespon partisipan 1 

Tahap 3—menanyakan kabar 

- Partisipan 1 dan 2 duduk 

- Partisipan 1 menanyakan kabar pada partisipan 2 

- Partisipan 2 menjawab dengan rumusan jawaban yang umum dan baku 

(ibid. 130) 

e. K (key) refers to the tone, manner, or spirit in which a particular message is 

conveyed: light-hearted, serious, precise, pedantic, mocking, sarcastic, 

pompous, and so on. The key may also marked nonverbally by certain kinds 

of behavior, gesture, posture, or even deportment. Sesuai dengan pernyataan 

Hymes tersebut, key berkenaan dengan nada bicara dan sikap yang tersirat 

dari penggunaan ungkapan; misalnya ungkapan belasungkawa untuk 

menyatakan simpati. Bentuk ungkapan—atau genre ungkapan tertentu—

dapat juga dimaksudkan dengan nada bicara yang berbeda; misalnya candaan 

yang dimaksudkan secara sarkastis. Key dapat juga diasosiasikan terutama 
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dengan fungsi tertentu penggunaan bahasa, hubungan antarperan sesama 

partisipan, bentuk dan isi pesan. Berikut contoh-contoh analisis mengenai key 

(Saville-Troike 2003: 113). 

Key 

- Akrab (percakapan dilakukan oleh sesama rekan yang telah lama 

kenal) 

- Sedih (dalam suasana pemakaman) 

- Serius (ritual baku sebuah upacara tradisional Jepang) (ibid. 130, 131, 

132) 

f. I (Instrumentalities) refers to the choice of channel and to the actual forms of 

speech employed. Instrumentalities menunjukkan kanal atau media yang 

digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dalam percakapan, yang pada 

dasarnya adalah verbal dan nonverbal, sedangkan lainnya seperti tertulis, 

lewat telepon, pesan elektronik, sms, dan sebagainya. Kesemua bentuk 

tersebut diperhitungkan dalam menganalisis komponen komunikasi dalam 

suatu percakaapan. Berikut ini sedikit contoh dari analisis mengenai 

instrumentalities. 

Instrumentalities (message form) 

 Bahasa lisan Bambara (bahasa yang dimengerti semua partisipan yang 

kesemuanya adalah mahasiswa suatu perguruan tinggi) 

 Partisipan 2 menggunakan suara keras, yang lainnya suara lembut 

-------- 

 Ungkapan berbelasungkawa di antara para pelawat di suatu upacara 

pemakaman (baik verbal maupun nonverbal) 
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 Tangisan oleh para anggota keluarga wanita (nonverbal) 

g. N (Norms of Interaction) refers to the specific behaviors and properties that 

attach to speaking and also to how these may be viewed by someone who 

does not share them. Sedikit lebih jelas, norms of interaction meliputi 

penjelasan mengenai aturan-aturan menggunakan percakapan yang dapat 

diaplikasikan pada peristiwa komunikasi. Norms of interpretation 

menyediakan informasi lainnya mengenai komunitas tutur beserta 

kebudayaannya yang diperlukan untuk memahami peristiwa komunikasi 

(Saville-Troike 2003: 124-125). Contoh-contohnya dapat dilihat di bawah ini. 

Norms of interaction and interpretation 

 (percakapan di sebuah balai desa bernama desa Bambara, di mana terdapat 

beberapa orang non-pribumi, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang berlainan 

suku bangsa pula) 

- Ujaran langsung (singkat dan jelas) berarti pembicara 

mempertahankan suatu pendapat 

- Ujaran tidak langsung (seperti teka-teki dan parabel) berarti pembicara 

mempertentakan suatu pendapat 

- Warga di balai desa bersikap serius 

- The Herald tidak serta merta bersikap serius 

h. G (Genres) refers to clearly demarcated types of utterance; such things as 

poems, proverbs, riddles, sermons, prayers, lecture, and editorials. Bentuk-

bentuk ujaran tertentu—genre tersebut—yang terjadi dalam percakapan 

ditandai pemakaiannya untuk mengungkapkan hal-hal yang dapat langsung 

diidentifikasi sebagai suatu bentuk pemakaian bahasa yang tidak biasa. 
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Bentuk-bentuknya bermacam-macam, misalnya puisi, kata-kata mutiara, teka-

teki, khotbah, doa, kuliah, editorial, dan lain-lain. Dalam kultur tertentu 

terdapat pula bentuk-bentuk bahasa lain, seperti pantun, musik atau gaya 

berbicara rap/rapping, pidato, retorika dan lain-lain. Dalam data penelitian, 

bentuk-bentuk bahasa tersebut dapat lebih beragam sesuai dengan konteks 

sosial percakapannya. 

Inti dari formula „SPEAKING‟ ini adalah upaya menunjukkan bahwa 

berbicara merupakan suatu kegiatan yang rumit dan tiap bagian terkecilnya 

merupakan suatu hasil dari pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Itulah sebab 

mengapa seseorang yang ingin berbicara secara tepat guna dapat 

memraktekkannya dengan cara apa saja melalui pemikiran yang terpengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial yang dijabarkan di atas. Praktek penggunaan bahasa dapat 

terjadi secara berbeda dari individu yang satu ke individu yang lain. 

Hubungan antara penggunaan bahasa dengan faktor-faktor sosial terkait ini 

dipelajari oleh para etnografer dalam subbidang etnografi komunikasi. Penelitian 

ini dimulai dengan mencari tahu lebih dulu peristiwa dalam percakapan, kemudian 

dijelaskan dengan menyediakaan penjelasan-penjelasan yang dapat menunjukkan 

bagaimana sikap-sikap penutur terlihat masuk akal. Hal ini dapat ditinjau sejelas 

kutipan berikut ini, “… an ethnography is the written description of the social 

organization, social activities, symbolic and material resources, and interpretive 

practices characteristics of a particular group of people” (Duranti 1997, dikutip 

dalam Wardhaugh 2006: 249). Studi di bidang ini kemudian akan terasa lebih 

merupakan pendekatan kualitatif daripada pendekatan kuantitatif. Hal ini sesuai 

dengan sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini, yaitu untuk mendapatkan 
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penjelasan yang sesuai, sebagaimana tampak dari pendapat Johnstone (2004: 76, 

dikutip dalam Wardhaugh 2006: 249) berikut, “… ethnography presupposes … 

that the best explanations of human behavior are particular and culturally 

relative”. Sesuai dengan pendapat ini, maka jelaslah maksud pendekatan kualitatif 

yang dibutuhkan dalam pembahasan ini, karena penjelasan kuantitatif yang umum 

ataupun universal sekalipun tidaklah memadai untuk mendapatkan penjelasan dari 

tiap-tiap peristiwa percakapan yang berbeda-beda. 

Setelah melakukan pratinjau terhadap pendapat mengenai makna sosial yang 

terkandung dalam komunikasi, tentu kita sudah mendapat cukup dasar pemikiran 

untuk melihat interaksi-interaksi dalam data penelitiann skripsi ini. Data-data 

yang ada akan disusun berurut untuk mendapatkan cukup materi untuk dibahas 

dalam analisis. Subbab-subbab selanjutnya akan melanjutkan penjelasan-

penjelasan dasar dalam sosiolinguistik; pembahasan berikutnya adalah mengenai 

bahasa dan dialek pada subbab berikut. 

 

2.1.2 Bahasa dan Dialek 

Variasi bahasa, atau ragam bahasa, ialah keragaman bahasa yang 

disebabkan faktor-faktor tertentu. Keragaman tersebut terjadi bukan hanya karena 

penuturnya yang bineka, tetapi juga karena berbagai interaksi sosial. Setiap 

aktivitas interaksi social memerlukan dan/atau menyebabkan keragaman bahasa 

tersebut. Lebih banyaknya penutur dan lebih luasnya wilayah penggunaan bahasa 

dapat berujung pada penggunaan bahasa yang lebih beragam juga bentukya. 
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Hudson (dikutip oleh Wardhaugh 1992: 22) memaparkan peran variasi 

bahasa; “… a set of linguistic items with similar distribution …” Dengan 

bertumpu pada definisi ini, kita dapat mengatakan bahwa bahasa-bahasa berikut 

merupakan vaiasi-variasi bahasa: bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Inggris 

London, bahasa Inggris komentator sepak bola dan sebagainya. Definisi ini pun 

berlanjut sebagai berikut: “… to treat all languages of some multilingual 

speakers, or community, as a single variety, since all the linguistic items 

concerned have similar distribution …” Pada dasarnya, yang dimaksudkan 

definisi adalah penggunaan suatu set perangkat kebahasaan atau bahkan bahasa-

bahasa tertentu dapat pula dikategorikan sebagai suatu variasi bahasa. Dengan 

demikian, cukuplah definsi ini dapat kita pakai sebagai dasar untuk merujuk pasa 

suatu bahasa atau suatu perangkat linguistik yang digunakan oleh suatu kelompok 

masyarakat atau komunitas tertentu. 

 

2.1.3 Dialek 

Seringkali terdapat kesulitan dalam menggunakan istilah dialek dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama ketika harus dibandingkan dengan bahasa. 

Haugen (1966, dalam Wardhaugh 1992: 24) menyatakan bahwa dialek dengan 

bahasa adalah dua istilah yang ambigu. Ia kemudian menjelaskan bahwa para ahli 

pun mengalami kesulitan yang sama; yakni istilah yang satu dengan yang lain 

tampak sejajar penggunaannya dalam beberapa situasi. Haugen berpendapat 

bahwa istilah bahasa dan dialek merepresentasikan dikotomi sederhana yang di 

sisi lain kompleks dan hampir tidak berujung. Lebih jauh, Haugen 

membandingkan fenomena ini dengan situasi di Yunani Kuno. Seperti yang secara 
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umum diketahui, bahasa Yunani mempunyai tiga variasi sebagai berikut: Ionis, 

Doris, dan Atik. Penggunaan masing-masing variasi pun berbeda; Ionis untuk 

sejarah, Doris untuk karangan paduan suara dan sajak, sedangkan Atik untuk 

pementasan tragedi. Kemudian bahasa Yunani berkembang menjadi suatu variasi, 

yakni koinē—yang berarti bahasa „umum‟—yang menggabungkan ketiga variasi 

yang telah disebutkan sebelumnya. Haugen (1966, dikutip dalam Wardhaugh 

1992: 25) menegaskan bahwa situsai di Yunani ini menjadi suatu model untuk 

penggunaan istilah bahasa dan dialek yan ambigu di masa kini; jadi istilah bahasa 

dapat digunakan untuk merujuk pada suatu norma atau pada suatu kelompok dari 

norma-norma tersebut, sedangkan dialek hanya pada salah satu norma saja. 

Kebingungan ini berlanjut di mana pun istilah bahasa dan dialek digunakan. 

Untuk lebih dalam membicarakan ini, terdapat istilah lain yang merujuk pada 

dialek regional yang penggunaannya tidak pernah atau jarang sekali terdapat 

dalam materi sastra, yakni patois. Karena hal ini, dialek dapat pula dikatakan 

sebagai dialek regional yang memiliki tradisi kesusastraan yang berhubungan erat, 

sebagaimana dalam situasi di Perancis istilah un patois dan un dialecte berbeda 

satu sama lain. Dengan demikian, patois terlihat sebagai suatu variasi yang tidak 

standar. Situasi ini tidaklah terjadi dalam bahasa  Inggris, di mana istilah 

substandar dan nonstandar lebih digunakan daripada patois. Untuk kejelasan 

pengertian ini, berikut pernyataan Haugen sendiri mengenai dialek;  

“In general usage it therefore remains quite undefined whether such 

dialects are part of a „language‟ or not. In fact, the dialect is often thought 

of as standing outside the language… As a social norm, then, a dialect is a 

language that is excluded from polite society.”(Haugen 1966: 924-5, dalam 

Wardhaugh 1992: 25) 
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Walaupun pendapat ini mengatakan bahwa sebuah dialek berupa bahasa 

yang dianggap di luar tata kesopanan, pada kenyataannya sebuah dialek tidaklah 

dapat dijelaskan hanya dengan menyatakan statusnya saja. Sangat penting pula 

dalam pembahasan ini bagi kita untuk melihat dialek sebagai variasi dari sebuah 

bahasa standar. Dengan membicarakan ini jelaslah bahwa hal yang ditekankan 

dalam situasi ini adalah masalah standardisasi, yang akan dibahas pada subbab 

berikutnya. 

 

2.1.3.1 Standardisasi 

Secara umum pembicaraan mengenai standardisasi akan dimulai dengan 

bahasa standar dengan bahasa nonstandar.  Kedua istilah ini dihadirkan dalam 

berbagai cara oleh para linguis, misalnya bahasa atau variasi standar/nonstandar, 

bahasa „umum‟ dan lain-lain. namun dalam skripsi ini hanya akan kita pakai 

istilah bahasa standar dan nonstandar saja. Untuk merujuk kedua istilah ini, di 

bawah ini disajikan contoh mengenai bahasa  standar dan nonstandar berdasarkan 

susunan dan grammar-nya serta pilihan katanya. 

a. I‟ve not washed the dishes yet today. 

I haven‟t washed the dishes yet today. (Holmes 2001: 122) 

 

b. Form Example 

Past tense verb forms 1. I finished that book yesterday. 

 2. I finish that book yesterday. 

Present tense verb form 3. Rose walks to school everyday. 

 4. Rose walk to school everyday. 

Negative forms 5. Nobody wants any chips. 

 6. Nobody don‟t want no chips. 

Isn‟t/Ain‟t 7. Jim isn‟t stupid. 

 8. Jim ain‟t stupid. (Holmes 2001: 132) 
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c. (1) 
Dear Paul 

Thanks for your past letter and the subsequent postcards from 

exotic resorts. We were all green with envy over your trrip to Rio with all 

expenses paid! How do you get to be so lucky! 

Thanks also for the great T-shirt you sent for Rob‟s birthday. He 

has vowed to write to you in order to express his grratitude personally—

but don‟t hold your breath! He‟s particularlyembroiled in some new 

complex computer gameat present which is absorbing every spare 

moment.
 

(2) 
Dear Michael 

 Thank you very much for the letter you sent me.it was beautifully 

written and I enjoy reading it. I liked the postcards you sent me fromyour 

holidays too. What a lovelytime you had swimming and surfing. I wished 

I was there too. 

 Robbie likethe T-shirt you chose  for him very much. He has 

been wearing it a lot. He has promised to write to you soon to saythank 

you but he is very busy playing with his computer at the moment. So you 

may have  to wait a little while for tis letter . I hope mine will do instead 

for now. (Holmes 2001: 225) 
  

Dari contoh yang telah disajikan di atas, contoh a2, b bernomor genap, dan 

c1 memakai susunan, grammar yang tidak secara formal dapat digunakan; atau 

dengan kata lain tidak „standar‟. Holmes (2001: 76) menyatakan bahwa istilah 

„standar‟ ini dirasa agak licin karena sering digunakan para linguis dalam cara 

yang berbeda-beda. Sebagai titik awal yang berguna, Holmes menawarkan 

definisikannya—variasi standar—sebagai berikut, 

“… which is written, and which has undergone some degree of 

regularization or codification (for example, in a grammar and dictionary); 

it is recognized as a prestigious variety or code by a community, and it is 

used for H(igh) functions alongside a diversity of L(ow) varieties.” (Holmes 

2001: 76) 

 

Sesuai dengan definisi ini, bahasa Inggris Standar adalah variasi yang 

terkodifikasi sedemikian rupa dari beberapa variasi pada masa lampau. Di bawah 

ini adalah penjelasan mengenai proses tersebut. 

Standard English emerged „naturally‟ in the fifteenth century from a variety 

of regional English dialects, largely because it was the variety used by the 

Court and the influential merchants of London, … The area where the 

largest proportion of the English population lived at that time was in a neat 
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triangle containing London, where the Court was based, and the two 

universities, Oxford and Cambridge. In addition, the East Midlands was an 

important agricultural and business area, and London was the hub of 

international trade and exports to Calais. It was also the center of political, 

social and intellectual life in England. (Holmes 2001: 76) 

 

Sekarang dapat dimengerti bahwa bahasa Inggris standar yang kita ketahui 

dewasa ini adalah „produk‟ yang tersintesis atau  terkodifikasi dari variasi-variasi 

penting yang diketahui sebagai dialek pada masanya. Wardhaugh dalam hal ini 

pun setuju bahwa bahasa Inggris standar itu terkodifikasi dengan seperangkat pola 

dan perbendaharaan kata yang disetujui. Pendapatnya mengenai bahasa Inggris 

masa kini adalah sebagai berikut. 

Today, Standard English is codified to the extent that the grammar and 

vocabulary of English are much the same everywhere in the world: 

variation among local standards is really quite minor, being differences of 

„flavor‟ rather than of „substance,‟ so that the Singapore, South African, 

and Irish varieties are really very little different from one another so far as 

grammar and vocabulary are concerned. (Wardhaugh 1992: 31-32) 

 

Dengan adanya definisi-definisi di atas pun masih terasa tidak begitu mudah 

karena bisa saja terdapat perbedaan-perbedaan pada masing-masing pendapat 

khususnya mengenai norma-norma yang sesuai untuk menjelaskan bahasa Inggris 

standar. Namun kita masih dapat mempelajarinya dengan mengambil satu definisi 

mengenai bahasa Inggris standar dan melihat pada hal apa definisi ini berdasar. 

Standard English is that variety of English which is usually used in print, 

and which is normally taught in schools and to one-native speakers learning 

the language. It is also the variety which is normally spoken by educated 

people and used in new broadcasts and other similar situations. The 

difference between standard and non-standard, it should be noted, has 

nothing in principle to do with difference between formal and colloquial 

language or with concepts such as „bad language‟. Standard English has 

colloquial as well as formal variants, and Standard English speakers swear 

as much as other. (Trudgill1983: 17) 
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Beberapa orang mungkin mengait-ngaitkan penggunaan istilah „standar‟ 

dengan contoh-contoh penggunaan bahasa yang terasa‟normal‟. Asumsi ini, 

seperti halnya pendapat Trudggill di atas, dapat mengaburkan pemahaman 

mengenai bahasa Inggris standar dengan pengertian bahwa variasi yang pantas 

digunakan hanyalah bahasa Inggris yang digunakan dalam seting formal tersebut, 

sebagaimana muncul juga dalam Webter‟s Collegiate Dictionary sebagai berikut: 

1. The English taught in the school 

2. English that is current, reputable and national 

3. The English that with respect to spelling, grammar, pronunciation, and 

vocabulary is substantially uniform though not devoid of regional differences 

that is well-established by usage in the formal and informal speech and 

writing of the educated and that is widely recognized as acceptable where 

English is spoken and understood 

4. All words entered in a general English language dictionary that are not 

restricted by a label (as Slang, dial, boil, scot) 

 

Namun begitu, untuk sekadar membahas apa yang terjadi dalam suatu 

bahasa atau dialek, cukup tepatlah penggunaan kedua definisi di atas dalam 

pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini. Perihal bahasa standar ini pun akan 

kembali pada pembahasan akan standardisasi. Mari kita lihat penjelasan mengenai 

standardisasi itu sendiri. 

Standardization refers to the process by which a language has been codified 

in some way. That process usually involves the development of such things 

as grammars, spelling books, and dictionaries, and possibly literature . . . 

Standardization also requires that a measure of agreement be achieved 

about what is in the language and what is not. Once a language is 

standardized it becomes possible to teach it in a deliberate manner. 

According to this criteria, English and French are quite standardized, 

Italian somewhat less so, and the variety known as Black English not at all. 

(Wardhaugh 1992: 30) 

 

Hal ini penting disampaikan dalam menganalisis dialek—khususnya Black 

English—karena kita harus menetapkan pemahaman dasar akan kategorisasi suatu 

bahasa, mengenai standar atau tidaknya variasi tersebut. Sedangkan mengenai 
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Black English, walaupun telah dijelaskan suatu pendapat yang mengejutkan 

mengenai variasi tersebut, kita tidak bisa menetapkan bahwa Black English 

sebagai variasi informal begitu saja. Karena Black English dianggap sebagai 

dialek, maka kita perlu melihat dan memperlakukannya sebaga dialek, dan dialek 

dapat berupa dialek regional maupun dialek sosial dikarenakan para penggunanya. 

Di bawah ini adalah penjelasannya. 

All dialects are both regional and social. All speakers have a social 

background as well as regional location, and in their speech they often 

identify themselves not only as natives or inhabitants of a particular place 

but also as members of a particular social class, age group, ethnic 

background, orr other social characteristics. (Chambers dan Trudgill 2004: 

45) 

 

Untuk membuktikan bahwa Black English masih merupakan variasi/dialek dari 

bahasa Inggris, kita harus mendefinisikan dulu bahwa dialek adalah suatu sistem 

di mana konteks sosial memengaruhi penggunaan bahasa. Sebelum kita sampai 

pada pembahasan yang lebih mendalam mengenai Black English, baiklah kita 

menelaah dahulu dialek regional dan dialek sosial satu per satu pada subbab 

berikut. 

 

2.1.3.2 Dialek Regional 

Suatu dialek regional dapat diuraikan sebaga sebuah dialek di sebuah 

wilayah tertentu di mmana sebuah bahasa tertentu digunakan. Secara khusus, 

apabila bahasa tersebut telah digunakan di wilayah tertentu tersebut selama lebih 

dari ratusan tahun yang lalu, maka perbedaan akan pengucapan, pilihan dan 

bentuk kata, dan juga struktur sintaksisnya akan dapet dengan cepat disadari oleh 

pendatang diwilayah tersebut. Wardhaugh (1992) mengatakan bahwa perbedaan 

akan dapat cepat disadari oleh orang-orang yang suka bepergian dari satu tempat 
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ke tempat lain, seperti dinyatakan dalam kutipan berikut: “There may even be very 

distinctive local colorings in the language which you notice as you move from one 

location to another. Such distinctive varieties are usually called 

regionaldialectsof the language.” (Wardhaugh 1992: 41) 

 

Dengan pendapat ini kita bisa memahami bahwa dialek Black English  

biasanya digunakan sesuai wilayah di mana bahasa itu digunakan. Sebagai contoh, 

kelompok masyarakat kulit hitam di Oakland berbicara variasi Black English yang 

berbeda dengan variasi Black English yang diucapkan di Negara bagian lain, 

misalnya New York. Dengan mudah pula kita dapat mengatakan bawa di antara 

para penutur Black English, terdapat pula variasi-variasi sesuai dengan teritori 

tempat Black English tersebut bertumbuh dan berkembang. 

 

2.1.3.3 Dialek Sosial 

Banyak faktor yang menentukan tiap-tiap orang dalam suatu komunitas 

tutur berbicara. Beragam faktor sosial dapat muncul dalam tuturan seseorang dan 

secara bersamaan tuturannya merefleksikan posisi sosialnya dalam masyarakat 

tempatnya berada. Sebagai contoh dalam percakapan seseorang kita dapat 

menganalisa hal-hal berikut dari orang tersebut: pekerjaan, domisili, pendidikan, 

penghidupan, ras dan suku bangsa, latar belakang budaya, kasta, pandangan religi, 

dan lain sebagainya (Wardhaugh 1992: 46). Dalam komunitas manapun di mana 

sebuah variasi bahasa digunakan hah-hal tersebut sangatlah berhubungan erat 

dengan latar belakang si penutur ketika ia berbicara, sama hanya dengan tiap-tiap 

anggota komunitas kulit hitam di Amerika yang berbicara menggunakan 

variasi/dialek Black English. 



26 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Labov (1972), dalam 

penggunaannya, penutur Black English banyak menggunakan metafora, 

permainan kata yang spontan, serta variasi inovasi linguistik yang luas. Ia 

menekankan bahwa hampir semua penutur Black English, ketika diberikan 

pertanyaan oleh orang selain ras mereka, selalu menggunakan jawaban 

monosilabik seperti ugh, yeah, no, dan lain-lain. Kemudian Labov menemukan 

bahwa anak-anak Afro-Amerika juga selalu memberikan jawaban monosilabik 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya apabila ditanyai oleh otoritas tertentu 

terutama orang kulit putih. Sikap ini mereka ambil untuk menunjukkan bahwa 

mereka merasa terancam atau tidak nyaman pada lawan bicara mereka. Dalam 

konteks lain, di antara kerabat dan sesama teman kulit hitam mereka, anak-anak 

yang diceritakan sebelumnya dapat menggunakan respon-respon dan inovasi 

linguistik yang kompleks. 

Tidak jauh dari mencari penjelasan perihal kisaran penggunaan bahasa 

sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, kita dapat membayangkan 

mengapa penutur Black English berbicara secara berbeda tergantung konteks di 

mana mereka berada. Tentu saja terdapat perbedaan dalam tuturan yang 

berhubungan dengan kelompok atau kelas sosial yang beragam sehingga kita 

dapat mengatakan bahwa di samping dialek regional terdapat pula dialek social, 

sebagaimana dijelaskan berikut, “Whereas regional dialects are geographically 

based, social dialects originate among social groups and are related to a variety 

of factors, the principal ones apparently being social class, religion, and 

ethnicity.” (Wardhaugh 1992: 49) 
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Dialek regional, sebagaimana penjelasan di atas, bisa saja tampak secara 

jelas berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain dan dialek sosial dari satu 

komunitas ke komunitas yang lain. Pada dasarnya definisi mengenai dialek sosial 

tersebut tidaklah menjelaskan lebih jauh diskusi yang lebih luas mengenai bahasa 

dalam masyarakat. Namun demikian, cukuplah kita menggunakan definisi ini 

sebagaimana diperlukan sebagai sudut pandang untuk memperlakukan dialek 

Black English dalam skripsi ini sebagai dialek sosial sepertihalnya dialek regional. 

 

2.1.4 Style dan Register 

Dapat dikatakan bahwa situasi, tempat, dan seting tertentu memiliki peran 

dalam menentukan percakapan. Terdapat banyak style; kita dapat berbicara secara 

formal atau informal tergantung pada momen apa percakapan tersebut 

berlangsung. Perayaan tertentu dikatakanmemiliki kontrol terhadap style atau gaya 

orang berbicara (Wardhaugh 1992: 48-49). Kurang lebih sama dengan style, 

register dapat dijelaskan sebagai seperangkat kosakata yang behubungan dengan 

komunitas atau kelompok sosial tertentu. Dapat dikatakan demikian karena 

lingkungan tertentu memengaruhi bahasa yang dipakai, termasuk pemakaian 

kosakatanya. 

 

2.2 Sejarah Black English 

Sejarah Black English terjadi pada masa perbudakan bangsa kulit hitam dari 

Afrik di Amerika pada abad ke-17. Terdapat beberapa argumen mengenai 

kebenaran sejarah ini. Rickford dan Rickford (2000: 129) menjelaskan bahwa 

beberapa sarjana merasa puas dengan pendapat bahwa Black English merupakan 
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jejak hidup dari bahasa-bahasa Afrika yang dipakai para budak yang didatangkan 

ke Amerika dalam beberrapa gelombang selama abad ke-17 hingga abad ke-19. 

Di lain pihak, para sarjana lain memercayai dan mempertahankan gagasan bahwa 

perbudakan telah menghapuskan hampir seluruh kebudayaan Afrika. Pendapat 

terakhir menuntun kita pada asumsi bahwa Black English datang bukan dari para 

budak begitu saja selama mengalami kontak-kontak pertama dengan bahasa 

Inggris di Amerika, melainkan berasal dari fakir miskin dan budak belian dari 

Inggris yang sama-sama bekerja dengan para budak dari Afrika. Di samping 

perbedaan mengenai dari mana asumsi-asumsi yang demikian berasal, sebenarnya 

pendapat-pendapat tersebut dimaksudkan para ahli untuk menjawab apakah Black 

English berbeda dari variasi-variasi creole—yang dipakai dewasa ini dinegara-

negara seperti Jamaika, Trinidad, Guyana, dan Barbados—atau apakah Black 

English dipengaruhi variasi-variasi tersebut (Rickford dan Rickford 2000: 129-

130). 

 

2.2.1 Black English Sebagai Suatu Variasi 

Untuk mempelajari Black English khususnya dalam diskusi mengenai 

dialek, sebagai awal pembahasan, pengetahuan akan nama-nama yang terkait—

yang menjadi identitas orang kulit hitam—cukup dibutuhkan untuk memudahkan 

kita dalam mengenali variasi tersebut. Beberapa sosiolinguis menggunakan istilah 

African American Vernacular English berdasarkan komunitas tutur penggunanya. 

… African Americans do not need a distinct variety or code as a symbolic 

way of differentiating themselves from the maajority group. Nevertheless, 

this group has developed a distinct variety of English known a African 

American Vernacular English. This dialect has a number of features which 

do not occur in standard mainstream American English, and others which 

occur less frequently in the standard variety. These linguistic differences act 
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as symbols of ethnicity. They express the sense of ccultural distinctiveness of 

many African Americans. (Holmes 2001: 177) 

 

Variasi ini kemudian diberi label Black English oleh sosiolinguis lain dan 

dipakai sebagai istilah utama dalam skripsi ini. Hal ini dianggap perlu dilakukan 

bila kita harus membuktikan bahwa Black English betul merupakan variasi dari 

bahasa Inggris Amerika. Pemakaian label-label terkait pun akan terlihat berbeda 

satu sama lain untuk menekankan fokus masing-masing penamaan; apakah itu 

memiliki hubungan dengan Afrika atau creole (Green 2002: 6). Seperti telah 

dibatasi dalam subbab Batasan Masalah, istilah Black English menjadi pilihan di 

samping penamaan-penamaan lain untuk variasi yang dibicarakan dalam skripsi 

ini. Berikut di bawah ini penamaan-penamaan tersebut menurut Green. 

Negro dialect 

Nonstandard Negro English 

Negro English 

American Negro speech 

Black communications 

Black dialect 

Black folk speech 

Black street speech 

Black English 

Black English Vernacular 

Black Vernacular English 

Afro American English 

African American English 

African American Language 

African American Vernacular English (Green 2002: 6) 

Empat penamaan terakhir sering digunakan akhir-akhir ini. Walau pun 

penamaan-penamaan tersebut seringkali pula berubah dari tahun ke tahun, tetapi 

tetap merujuk pada suatu sistem yang sama. William Labov (1972) 

memperkenalkan penamaan „Black English Vernacular‟ dalam bukunya 

Language in Inner City: Studies in Black English VernacularI. Ia menggunakan 

istilah tersebut untuk merujuk pada tata bahasanya yang konsisten seperti tampak 
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pada perrnyataanya berikut; “that relatively uniform grammar found in its most 

consistent form in the speech of black youth from 8 to19 years old who participate 

fully in the street culture of the inner cities” (hlm. xiii). Adapun ia menyarankan 

istilah Black English digunakan sebagai istilah umum untuk memayungi segala 

pemakaian bahasa oleh orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat; “the whole 

range of language forms used by black people in the United States” (hlm. xiii). 

 

2.2.2 Satuan-Satuan Linguistik Black English 

Satuan-satuan bahasa atau ciri-ciri linguistik—linguistic features—(Baker 

2010: 19) adalah penggunaan susunan kalimat, tata bahasa, dan aspek-aspek 

mekanik dari menulis/berbicara. Ketika tiba saatnya membicarakan ciri-ciril 

inguistik Black English, kita akan membahas kata-katanya yang khas—atau secara 

linguistis disebut leksikon—(yang kerap disebut slang oleh kebanyakan orang 

dewasa ini), penanda verbal, perangkat sintaktis, dan peristiwa tuturnya. 

Komponen-komponen linguistik lain seperti aspek morfologis dan juga pola-pola 

pengucapannya tidak akan dibahas karena fokus penelitian ditujukan hanya pada 

tataran kata dan frasa secara umum. 

Untuk memperjelas ulasan dari setiap ciri linguistik, kita harus 

mempertimbangkan dasar pemikiran dari definisi-definisi tersebut yang digunakan 

dalam skripsi ini. Selagi kita melalui subbab Standardisasi, sebenarnya kita sudah 

memiliki dasar yang cukup untuk melanjutkan pembahasan; hanya saja tetap 

masih memerlukan perspektif-perspektif lain untuk menentukan ciri-ciri linguistik 

yang mana saja yang dapat digunakan dalam analisis. Dengan kata lain, kita harus 

menetapkan  pengenalan akan kosakata Black English yang dikarakterisasi 
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khususnya dalam istilah informal—dalam konteks kosakata tersebut digunakan 

oleh kelompok-kelompok tertentu dari segala usia (Green 2002: 12)—dan pola-

pola tuturannya yang tampak di hampir di setiap percakapan. 

Suatu cara untuk menyeleksi data adalah dengan melihat seberapa sering 

beberapa ciri linguistik terjadi dalam objek penelitian. Karena kebanyakan data di 

sini berkenaan dengan frekuensi penggunaan kosakata oleh kelompok tertentu 

dalam suatu masyarakat tutur, kosakata-kosakata tersebut dapat dipilah menjadi 

dua kategori: kata dan frasa (Green 2002: 12). Pembicaraan lebih lanjut, frekuensi 

merujuk pada jumlah kekerapan suatu unsur dalam suatu korpus atau teks. 

Penjelasan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam kutipan berikut. 

Frequency counts need not be limited to single words. It is possible to 

calculate frequencies of grammatical, semantic or other categories, which 

often directs researcher to more interesting or widespread findings. 

Additionally we can examine frequencies of multi-word units—also known 

as clusters, chunks, multi-word sequences, lexical phrases, formulas, 

routines, fixed expressions and fabricated patterns… such bundles are 

important in language use, acting as „anchors‟ to indicate that a certain 

information is to follow. (Baker 2000: 19) 

 

 

Jika kita harus menetapkan perspektif dalam sudut pandang di atas, maka 

benar pula lah bahwa data yang akan digunakan dalam analisis dapat pula 

mencakup pula data lain selain kata dan frasa. Kita dapat pula mengambil data 

yang berupa kalimat yang di dalam susunan gramatikalnya terdapat informasi 

mengenai penuturnya, sekaligus pula identitas seluruh masyarakatnya. Akan 

tetapi, dalam skripsi ini penulis berfokus pada penggunaan kata dan frasa yang 

menonjol sebagai ciri khas Afro-Amerika/Black English. 
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2.2.2.1 Kata 

Seperti yang telah lebih dulu dibicarakan di atas, kita akan menelaah ciri-ciri 

linguistik yang memiliki perannya masing-masing sebagai pembawa informasi 

dalam data. Sampailah kita pada bagian yang akan membahas kata BlackEnglish. 

Poin utama dalam pembahasan ini adalah kenyataan bahwa kosakata BlackEnglish 

tidak memiliki cukup tempat yang pantas di pelbagai aspek penggunaan bahasa 

Inggris di Amerika. Dengan menjadi sangat khas untuk dikenali, penggunaan 

kata-kata dan frasa-frasa dapat dijelaskan sebagai tipe data yang layak 

dipertimbangkan untuk dianalisis, terutama untuk memperoleh keterangan 

mengenai seberapa sering seperangkat kata-kata slang atau bahkan kata-kata kasar 

terjadi dalam situasi tertentu sebagai penguat emmotif dari maksud pembicara 

(Green 2002: 27). 

Untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan BlackEnglish, 

kita dapat memulainya dengan menjadi familiar dengan unsur leksikalnya, yakni 

kosakata. Karena sistem yang berlaku dalam dialek ini terbuka untuk penambahan 

kata dan frasa yang memiliki arti yang khusus, seseorang yang ingin mempelajari 

dialek ini haruslah terlebih dahulu berkenalan dengan kosakatanya. Lebih 

jelasnya, kata-kata/frasa-frasa BlackEnglish ini adalah juga merupakan kata-kata 

dalam bahasa Inggris Amerika, namun memiliki arti yang berbeda dan pula 

digunakan dalam lingkungan yang berbeda (Green 2002: 13). Hubungan antara 

kata-kata/frasa-frasa dengan maknanya terlihat begitu mudah dikenali sehingga 

siapa saja yang mengetahui  bahasa Inggris standar dapat pula mengenali 

perbedaan dari kedua variasi tersebut, seperti dapat kita pahami dari pernyataan di 

bawah ini. 
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It is impossible to give an accurate description of AAE (African American 

English) by focusing only on its unique words, phrases and meanings, but it 

is a good place to start because it is often easy to identify some of the 

vocabulary items that are used differently by African Americans. (Green 

2002: 12) 

 

Kata-kata/frasa-frasa yang digunakan sebagai kosakata dalam dialek Black 

English ini biasanya tidak diterima secara terbuka oleh kebanyakan orang di 

tempat-tempat umum di Amerika. Secara umum, kosakata yang digunakannya itu 

dilabeli kosakata slang, dan karena hal inilah muncul asumsi yang mengait-

ngaitkan slang dengan masyarakat kulit hitam. Kembali pada argumen pertama 

mengenai kata-kata/frasa-frasa BlackEnglish, karena sistemnya yang dapat 

memasukkan kata-kata khusus tertentu pada kosakatanya mengindikasikan bahwa 

selalu ada perputaran kata-kata yang masih masuk ke dalam kategori slang. Jadi 

tidak semua kosakata BlackEnglish adalah murni kosakata slang (Green 2002: 

13). 

Ada pendapat bahwa salah satu ciri linguistik yang menarik dari kosakata 

BlackEnglish adalah betapa tajamnya hal tersebut dapat membedakan orang kulit 

hitam dan orang kulit putih, dan betapa kentaranya hal tersebut menghubungkan 

orang-orang kulit hitam dengan orang-orang dari kelas sosial lain (Rickford dan 

Rickford 2000:  93). Kosakata yang masih tergolong slang mungkin masih banyak 

ditemukan dalam percakapan Black English sehari-hari namun sudah menjadi sifat 

bahsa slang bahwa kosakatanya bersirkulasi dan berubah dengan cepat. Kata-kata 

colloquial Afro-Amerika manapun yang pada saat ini kurang populer juga dapat 

dikeluarkan dari kategori slang, namun tetap berada dalam leksikon BlackEnglish. 

berikut adalah kutipan yang dapat memperjelas keadaan ini. 
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Attempting to give an account of slang in any work presents very interesting 

challenges. Perhaps the most formidable problem is that slang changes 

rapidly, so it is virtually impossible to give an accurate account of current 

slang items. It is certain that by the time this book is completed, many of the 

lexical items that are presented in this section will be obsolete … in the 

early to mid 1990s, phat (adjective meaning extremely nice, good looking or 

of good taste) was popular among African American adolescents, teens and 

young adults. In 1999 and probably long before that, the word was no 

longer popular according to students in a large introductory lecture class in 

African and Afro-American studies. In the fall of 1999, I gave a guest 

lecture on the topic of AAE in that class and found that black and non-black 

students differed in their recognition and classification of words in the 

African American lexicon. For example, black students gave the correct 

definition of saditty, and while phat was taken to be in vogue by some white 

students, none of the black students shared this view or at least admitted to 

sharing it. Another point that the saditty and phat examples make is that 

these lexical items often divide blacks and whites, as noted by Rickford and 

Rickford (Green 2000, p. 93). 

 

Tujuan yang ada di balik penelitian kecil di atas oleh Green tersebut 

bukanlah untuk memberi keterangan lengkap mengenai kosakata slang masa kini 

ataupun masa lalu. Namun begitu unsur leksikal yang digunakan dalam dialek ini 

dapat berupa unsur slang yang baru maupun yang sudah usang sekalipun. 

Kenyataan bahwa mahasiswa kulit hitam di atas yang masih memiliki ingatan 

akan suatu kata yang telah usang tersebut menunjukkan bahwa kosakata Black 

English jauh mencakup kata-kata yang sudah hampir tidak digunakan. Namun 

karena sifat bahasa yang dinamis, tentu saja sirkulasi kata-kata baru yang melalui 

proses kreatif penambahan kata/frasa juga mempunyai peranan penting dalam 

pertumbuhan variasi Black English tersebut. 

Lebih jauh, kata-kata yang berada dalam leksikon Black English dibagi ke 

dalam tiga komponen besar sebagaiberikut: (1) kata dan frasa umum yang 

digunakan penutur segala usia dan dapat meluas penggunaannya ke batas-batas 

regional maupun sosial, (2) penanda verbal, dan (3) kata-kata current slang yang 

muncul di antara para pengguna anak-anak dan remaja kulit hitam. Setiap 
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komponen meliputi semua kategori kata dan frasa berdasarkan pengucapannya, 

kelas gramatikalnya, lingkungan dan makna linguistiknya, serta makna 

khususnya. Di bawah ini dijelaskan suatu model mengenai kategorisasi kata-kata 

(dan juga frasa-frasa)slang. 

GENERAL WORDS AND PHRASES (1) cross generational boundaries 

(2) used in religious and 

secularenvironments 

(3) reflect relationship 

betweenAAE and WestAfrican 

languages 

saditty, [sədIDi], Adj __ (N). Conceited. 

VERBAL MARKERS 

indicate way eventuality is 

carried out 
BIN [bOEn], AspM __(V-ing, V-ed, Adj, Prep, N, Adv, 

AspM). Situates the eventuality or the initiation of the 

eventuality in the remote past. 

CURRENT SLANG associated with age group linked to 

popular culture; may be associated 

with 

a particular region 

whoadie[wodi], N __. Comrade (New Orleans usage) 

Tabel1. Kategorisasi kosakata slang 

 

Dalam wacana penggunaan bahasa oleh anak-anak muda kulit hitam, pula 

Teresa Labov (dikutip Green 2002: 27)—mencatat tiga kategori slang berdasarkan 

penggunaannya: (1) kata-kata untuk melabeli orang, (2) kata-kata untuk 

menggambarkan orang, aktivitas, dan tempat baik secara positif maupun negatif, 

dan (3) kata-kata untuk menggambarkan bagaimana meluangkan waktu senggang, 

yang dikhususkan untuk keadaan bersenang-senang. Daftar singkat contoh-contoh 

kosakata berikut ini  (Green 2002: 28-31)—yang cukup dapat dirujuk dengan 

disebut kata-kata slang—akan dapat menjadi bagian yang dapat mendampingi kita 

dalam wacana mengenai ciri-ciri linguistik Black English berikutnya. 

(1) Istilah untuk perempuan: bopper, dime, honey, hotgirl, ma, shorty, wifey 

(2) Istilah untuk laki-laki: balla, cat, cuz, dawg (atau dog), fool, homes, 

hotboy, kinfolk, mark 
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(3) Istilah untuk uang: benjis (benjammins), cabbage, cheese, cream, 

duckets, franklins, paper, scrilla 

(4) Istilah untuk kepergian: bounce, pushoff, murk 

(5) Istilah untuk menyatakan rasa iri: playa hatin (atau hatin, hatinon), balla 

blockin 

(6) Istilah untuk berkomunikasi atau memulai percakapan: feel, we‟re here 

(dengan menunjuk mata) 

(7) Istilah untuk memulai hubungan seks lawan jenis: push up on, get with, 

holler at that, sweatin 

(8) Istilah untuk melabeli sesuatu yang baik, menarik dst.: off the 

hook/chain, krunk  (digunakan di daerah selatan Amerikapada awal 

1990an dan kembali digunakan pada tahun 2000), banging, too stupid 

(9) Proses produktif untuk menambahkan unsur-unsur tertentu ke dalam 

leksikon; istilah untuk menyatakan tindakan: get—possessive 

pronoun—noun—on= „berada dalam suatu aktivitas‟. Berikut contoh-

contohnya: 

a. Get my chill on =  beristirahat 

b. Get my drink/sip on = minum 

c. Get my eat/grub on = makan 

d. Get my mac (mack) on (digunakan biasanya oleh pria untuk wanita) 

= untuk terlibat dalam tindakan seperti menari dengan banyak 

partner, mengumpulkan nomor telepon dan sebagainya. 

e. Get my praise on = memuji 

f. Get my sleep on = tidur 
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Seperti yang dipertujukkan pada contoh-contoh di atas, penggunaan 

kosakata sebagian besar untuk memberi label kelompok kata benda tertentu: (1) 

dan (2) untuk melabeli orang, (3) untuk melabeli uang (kata benda tertentu), (4) 

sampai dengan (8) untuk melabeli orang, aktivitas, dan tempat, dan (9) untuk 

melabeli aktivitas waktu senggang. 

 

2.2.2.2 Penanda Verbal 

Setelah melihat bagian unsur-unsur leksikon pada subbab sebelumnya, kita 

akan merasa perlu untuk melihat bagian yangtidak terpisahkan bila membicarakan 

ciri-ciri linguistik Black English, yaitu penanda verbal. Untuk membuat kalimat, 

seperti yang sudah diketahui, seseorang harus tau bagaimana menempatkan unsur-

unsur tertentu dalam kalimat. Perlu dicatat bahwa hampir semua kata-kata 

maupun penanda verbal yang digunakan dalam dialek Black English pun 

merupakan kata-kata bahasa Inggris yang memiliki pengucapan kurang lebih sama 

namun terkadang berbeda dalam penggunaannya. Komponen leksikal atau 

kosakata itu sendiri tidak akan memiliki makna tanpa kehadiran penanda verbal; 

oleh karena itu  sangat penting bagi kita untuk tidak salah memahami kosakata 

dengan penanda verbal dalam dialek Black English. 

Sebuah contoh akan dapat memperjelas mengapa penanda verbal ini sangat 

penting; banyak kesalahpahaman akan penggunaan kata „be‟ dalam tuturan Black 

English—yang dipandang kritikus sosial sebagai penggunaan yang tidak masuk 

akal—dalam kaitannya dengan wacana Oakland Ebonics pada tahun 1997 (Green 

2002: 35). Seorang kritikus sosial Louis Menand mengartikan penanda verbal „be‟ 

sebagai penanda kondisi habitual seperti tampak pada contoh berikut ini: „Johnny 
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be good‟ yang berarti „Johnny adalah orang baik‟. Sekalipun definisi yang 

diajukan Menand dapat dianggap sebagai salah satu yang betul, tidak semua pihak 

menerima pendapat ini begitu saja. 

Dalam subbab ini akan dibahas sekilas penanda verbal tertentu—seperti be, 

den, dan steady—terjadi sesuai dengan aturan BlackEnglish, tanpa memandang 

bahwa penanda-penanda verbal tersebut tidak secara luas diterima sebagai bahasa 

yang digunakan di sekolah atau bahasa profesional (Green 2002: 35). Subbab ini 

berisi bagian-bagian yang di dalamnya dibahas dan diilustrasikan perangkat-

perangkat sintaktis tertentu dalam Black English beserta fungsi-fungsinya secara 

singkat. Di bawah ini merupakan ilustrasi penggunaan penanda verbal dalam 

praktik sehari-hari dialek Black English. 

 

No Tenses Person Verb Forms 
Emphatic 

Affirmation 
Negative 

1. Present 1
st
, 2

nd
, 

3
rd

 sg, pl 

eat, run, rub DO eat, DO run, 

DO rub 

don‟t eat, don‟t run, 

don‟t rub 

2. Past  ate, ran, rubbed - 

 
- 

ain(‟t) eat/ate, ain(‟t) 

run/ran, ain(‟t) 

rub/rubbed 

Preterite 

had 

 had ate, had 

ran, had rubbed 

- - 

3. Future  „a eat, a‟ run, „a 

rub * 

WILL eat, WILL 

run, WILL rub 

won‟t eat, won‟t run, 

won‟t rub 

1
st
 st 

2
nd

, 3
rd

 

sg, pl 

I‟ma eat 

gon eat ** 

- I ain‟t gon/I‟m not gon 

ain‟t gon/not gon 

4 Present 

Progressive 

(auxiliary 

be) 

1
st
 sg 

1
st
 pl; 

2
nd

sg, 

pl; 3
rd

 

sg, pl 

3
rd

 sg 

neuter 

I‟m eating 

we/you/she/they 

eating 

 

it‟s eating 

I AM eating 

IS eating 

 

 

it IS eating 

I‟m not/I ain‟t eating 

ain(‟t) eating 

 

 

it‟s not eating/ it ain(„t) 

eating 

Present 

(copula be) 

1
st
 sg 

1
st
 pl; 

2
nd

 sg, 

pl; 3
rd

 

sg, pl 

3
rd

 sg 

neuter 

I‟m tall 

we, you, she, 

they tall 

 

it‟s tall 

I AM tall 

we, you, she, they 

IS tall 

 

It IS 

I‟m not/I ain‟t tall 

we, you, she, they 

ain(„t) tall 

 

it‟s not tall/it ain(„t) 

tall 
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5. Past 

Progressive 

1
st
, 2

nd
, 

3
rd

, sg, 

pl 

was eating WAS eating wadn‟t (wasn‟t) eating 

6. Future 

Progressive 

 „a be eating WILL be eating won(‟t) be eating 

7. Present 

perfect 

 ate, ran, rubbed HAVE ate, HAVE 

ran, HAVE rubbed 

ain(‟t)/haven‟t ate, ran, 

rubbed 

8. Past 

Perfect 

 had ate, had 

ran, had rubbed  

HAVE ate, HAVE 

ran, HAVE rubbed 

hadn‟t ate, hadn‟t ran, 

hadn‟t rubbed 

9. Present 

Perfect 

Progressive 

1
st
, 2

nd
, 

3
rd

 sg, pl 

Been eating HAVE been eating ain(„t)/haven‟t been 

eating  

10. Past 

Perfect 

Progressive 

1
st
, 2

nd
, 

3
rd

 sg, pl 

had been eating HAD been eating hadn‟t been eating 

11. Modal 

Perfect 

 should‟a been 

eating 

- shouldn‟a been eating 

Tabel 2. Penggunaan penanda verbal 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanda-penanda verbal tertentu 

merupakan penanda verbal yang ditemukan pula pada bahasa Inggris Amerika 

yang standar. Penggunaan penanda verbal dalam Black English yang diperlihatkan 

di sini berbeda dengan variasi bahasa Inggris yang lebih standar antara lain dalam 

konjugasinya dengan verba lain dan juga dalam penggunaannya yang tidak 

tertentu pada subjeknya (misalnya kata do dan don‟t  yang digunakan untuk 

subjek it). Penggunaan penanda verbal juga mencakup penekanan kata kerja bantu 

tertentu (emphatic form) seperti DO, WAS, dan HAVE (tabel 2 nomor 1, 5, dan 7). 

Telah dipaparkan bahwa penanda-penanda verbal dalam Black English tidak 

sebagaimana menjauh dari tata bahasa standar. Namun hal ini perlu diketahui dan 

dibahas dalam subbab ini untuk membantu memahami kata-kata lain dalam sistem 

leksikon Black English. Jadi, cukup pulalah pembahasan dalam subbab ini untuk 

sekadar memenuhi kebutuhan akan pemahaman dialek Black English tersebut. 
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2.2.2.3 Perangkat Sintaktis 

Untuk membuat kalimat Black English, tidaklah cukup hanya dengan 

mengikuti aturan dasar seperti yang telah dijelaskan dalam subbab Penanda 

Verbal. Kita juga perlu mengetahui aspek sintaktis yang berlaku dalam memulai 

percakapan dalam Black English. berikut dibawah ini merupakan penjelasan-

penjelasan singkat mengenai aspek-aspek sintaktis tersebut. 

a. Negasi 

Negasi-negasi dalam Black English—yang kerap ditemukan ganda atau 

lebih—tidak dimaksudkan untuk menentang satu sama lain sehingga 

menimbulkan kesan positif. Sebenarnya, bagi beberapa sosiolinguis negasi ganda 

atau majemuk yang sering ditemukan tersebut merupakan penjelas tambahan 

untuk memperkuat penjelasan negatif tersebut (Labov 1972). Berikut beberapa 

contoh negasi ganda/majemuk: 

Black English Standard (American) English 

I sure hope  it don’t be no after they finish. I hope there won‟t be a leak  after finish 

If you don’t do nothing but farmwork, your 

social security isn‟t usually very much. 

if you only do farm work, then your social 

security isn‟t usually very much. 

I don’t never have no problems. I don‟t ever have (any) problems. 

Sometimes it didn’t have no chalk, no books, no 

teacher. 

Sometimes there weren‟t any chalk, any 

books, or any teacher. 

I ain’t never seen nobody prach under 

announcements. 

I have never seen anyone preach while 

they‟re giving announcements.‟ 

Tabel 3. Contoh negasi ganda 
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b. Eksistensial it dan dey 

It dan dey digunakan untuk menyatakan keberadaan sesuatu. 

Penggunaannya sama dengan it‟s dan there is/are dalam variasi standar Amerika, 

hanya saja penggunaan dalam Black English dapat bersimpang siur namun dengan 

makna yang sama. Contoh-contoh berikut menyatakan hal yang sama: “there is 

some coffee in the kitchen” . 

a. It’s some coffee in the kitchen. 

b. It got some coffee in the kitchen. 

c. It have some coffee in the kitchen. 

d. Dey some coffee in the kitchen. 

e. Dey got some coffee in the kitchen. 

f. Dey have some coffee in the kitchen. 

Khusus untuk penggunaan it dalam konteks ini, bila bersinggungan dengan 

verba kopula be, kemungkinan yang akan didapat adalah it yang berkonjugasi 

menjadi it‟s atau it yang terjadi tanpa verba kopula be sama sekali. Ini 

dikarenakan sudah terdapatnya makna lain dari bentuk it be, yaitu pernyataan 

akan suatu kebiasaan (aspek habitual). 

c. Pertanyaan  

Bentuk pertanyaan dalam Black English biasanya tidak menggunakan verba 

pembantu dalam praktiknya, hanya saja diperlukan penerapan intonasi tertentu, 

seperti contoh-contoh berikut. 

Black English Standard American English 

You know her name? „Do you know her name?‟ 

He sleeping in the car? Is he sleeping in the car?‟ 

Tabel 4. Pertanyaan Black English, bentuk dasar 
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Bentuk lain pertanyaan Black English adalah penggunaan wh-question.Pada 

tahap awal susunan pola pertanyaan wh-question ini tidak ubahnya dengan bahasa 

Inggris standar.Perbedaan yang cukup signifikan adalah penempatan kata kerja 

pembantunya.Contoh-contoh berikut menunjukkan pola-pola yang lazim sesuai 

dengan kaidah Black English. 

Black English Standard (American) English 

What did you eat? What did you eat? 

What they was doing? What were they doing? 

What we gon get out the deal since we 

left everything? 

What are we going to get out of the deal since we have 

left everything? 

Why y‟all want to treat me like this? Why do y‟all want to treat me like this? 

Why they ain‟t growing? Why aren‟t they growing? 

Why you looking like that? Why are you looking like that? 

Why those people don‟t want to take that 

car? Why don‟t those people want to take that car?‟ 

How you knew I was here? How did you know I was here? 

How long do you be out of school? How long are you usually out of school? 

Who yo be talking to like that? Who are you usually talking to like that? 

Where your part be at? 

Usually, where is your part?‟ (Literally: Where do you 

usually part your hair? 

Tabel 5. Contoh-contoh penggunaan kalimat pertanyaan (wh-question) 

Dengan melihat tabel di atas, dapat diambil tiga bentuk kalimat pertanyaan 

wh-question berikut: 

WH-WORD AUXILIARY SUBJECT  

WH-WORD  SUBJECT AUXILIARY 

WH-WORD  SUBJECT  

Tabel 6. Pola kalimat wh-question Black English 
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Dalam keseharian percakapan variasi yang lebih formal, kaidah pertanyaan 

(1) dapat digunakan, sedangkan (2) dan (3) kurang lazim. Ini menunjukkan bahwa 

tidak selalu Black English menerapkan pola kalimat yang tidak dapat diterima 

dalam variasi yang lebih formal 

d. Preterite had 

Preteritehad adalah penggunaan kata kerja pembantu had dalam keadaan 

tertentu, yakni menjelaskan sesuatu yang terjadi dalam konteks simple past tense. 

Seperti yang kita tahu bahwa kata kerja pembantu had pada bahasa Inggris 

standarhanya digunakan untuk menyatakan suatu hal yang telah terjadi sebelum 

kejadian yang lain di masa lampau. Dalam Black English bentuk seperti ini lazim 

digunakan. 

a. That‟s why we had discussed a lot. 

b. The alarm at the detailing place next door had went off a few minutes ago. 

c. I had went to the city last night and the only Affirm they had was super, so I 

didn‟t get it. 

Pola-pola demikian dapat diperdebatkan untuk tujuannya yang ingin 

membuat perbedaan yang jelas komunitas pengguna Black English dengan 

komunitas lain (Green 2002: 93) 

 

2.2.2.4 Peristiwa Tutur 

Kita telah membahas unsur-unsur leksikal, susunan, dan perangkat sintaktis 

Black English. Dalam subbab ini dibahas cara-cara tertentu yang tidak dapat 

dilewatkan dalam mempelajari cara bertutur dalam Black English. beberapa yang  
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dibahas di sini adalah peristiwa-peristiwa tutur yang sering muncul dalam 

keseharian orang-orang kulit hitam Amerika (Green 2002: 135-7). 

a. Signifying, seni verbal untuk mencerca orang lain di mana seorang pembicara 

menghina pendengar dengan nada bercanda, berbicara tentang pendengar, dan 

menggoda—atau „memberi tanda‟ pada—pendengar (Smitherman 1977: 18). 

Peristiwa tutur ini ditujukan langsung pada lawan bicara. 

b. Playing the dozens, suatu permainan nakal di mana orang-orang mencoba 

„menghancurkan‟ orang lain dengan kata-kata yang tidak terdengar ramah (H. 

Rap Brown). Peristiwa tutur yang dirasa lebih kasar dari signifying ini kerap 

diawali dengan menyebut yo momma dengan maksud mengacu pada ibu lawan 

bicara. 

c. Rapping, penggunaan gaya pembicaraan yang sangat kasual yang biasanya 

meliputi pertukaran ujaran antara pria dan wanita, di mana pria mencoba 

memenangkan perhatian wanita dengan keahlian bertuturnya yang khas. 

Rapping merupakan suatu gaya berbicara yang kebanyakan orang Afro-

Amerika yang sering muncul dalam lagu rap yang sangat menunjukkan 

identitas kultural mereka (Smitherman 1977). Peristiwa tutur ini menggunakan 

baris-baris kalimat yang berima. 

d. Marking, tindakan meniru pembicaraan orang lain, kemudian 

menggomentarinya. 

e. Loud talking, berbicara dengan suara keras untuk mengintimidasi pendengar 

dan mencegah konfrontasi. 

f. Toast, suatu penghargaan pada keelokan dan kecakapan karakter seseorang, 

diungkapkan biasanya dalam bentuk puisi dan menyatakan sesosok pahlawan 
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yang „berani, menantang, penuh dengan bragadocio akan kejantanannya, 

seksualitas, keahlian berkelahi, dan general badness‟ (Smitherman 1977: 157) 

 

2.3 Sintaksis 

Untuk memfasilitasi peneitian dialek, dibutuhkanlah penjelasan mengenai 

kata dan frasa yang akan dipakai dalam analisis data skripsi ini. Berikut adalah 

penjelasan kedua kategori sintaktis tersebut. 

 

2.3.1 Kata 

Dalam diskusi mengenai sintaksis, kata dijelaskan sebagai unit dari suatu 

komponen linguistik, sebagaimana tampak dari pernyataan berikut, „A 

fundamental fact about word in all human languages is that they can be grouped 

together into relatively small number of classes, called syntactic 

categories‟(O‟Grady et al. 1996: 182). Berdasarkan pendapat ini, kita dapat 

memahami bahwa kata-kata dikelompokkan dalam kategori sintaktik. Kata-kata 

dalam kategori sintaktis tersebut kemudian dibagi lagi menjadi dua kelompok, 

kelompok leksikal dan kelompok fungsional. Kelompok leksikal terdiri dari lima 

kategori: kata benda (n), kata kerja (v), kata sifat (adj.), kata keterangan (adv.), 

dan kata depan (prep.), sedangkan kelompok fungsional kata sandang (determiner, 

det.), kata kerja pembantu (auxiliary, aux.), konjungsi (conjunction, conj.), dan 

kata seru (exclamation, exclam.). Contoh-contoh singkat mengenai kelompok-

kelompok leksikal dan fungsional tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Kelompok leksikal 

(1) Kata benda: table, chair, paper, pen, teacher, principal, garden dll. 
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(2) Kata kerja: dig, send, analyze, retrieve, submit, give, take, dll. 

(3) Kata sifat: pretty, cold, heavy, creamy, juicy, monotonous, frivolos, dll. 

(4) Kata keterangan: above, abroad, away, really, very, carefully, dll. 

(5) Kata depan: on, off, to, in, out, beside, beneath, despite, like,dll. 

b. Kelompok fungsional 

(1) Kata sandang: a, an, the, some, any, dll. 

(2) Kata kerja pembantu: can, may, is, am, are, will, should, have to, be going 

to, dll. 

(3) Kata hubung/konjungsi: that, because, and, or, whether, but, dll. 

(4) Kata seru: whoa, ouch, ah, oh, hey, blimey, howdy, dll. 

 

Penutur asli bahasa Inggris mengetahui bagaimana menggunakan satu kata 

dengan kata lainnya. Namun tidak semua native speaker tersebut mengerti jenis-

jenis kata yang yang mereka gunakan, misalnya membedakan apakah suatu kata 

adalah kata kerja atau kata benda. Ini berarti setiap penutur asli bahasa Inggris 

memiliki dasar pengetahuan akan bahasa yang meraka gunakan, tidak peduli pada 

tingkat apa penggunaan bahasa tersebut. Perbedaan akan terlihat jelas bahwa 

setiap penutur asli bahasa Inggris mempunyai pengetahuan kognitif akan bahasa 

Inggris itu sendiri dan mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk 

menandai kata-kata baru yang mungkin mereka temui. Mari kita melihat contoh 

berikut. 

A plingle has arrived. (Radford et al. 2009: 129) 

Sekalipun contoh di atas merupakan kata benda yang kurang familiar, penutur asli 

bahasa Inggris mampu mengenali plingle dalam kalimat tersebut sebagai kata 

benda; mungkin ini dikarenakan kata tersebut diawali sebuah kata sandang a. Para 
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penutur tersebut dapat juga membayangkan kata apa yang dapat muncul bersama 

kata ini, seperti someplingles, two plingles, three plingles, dll (Radford et al. 

2009: 129). Analogi ini dapat menjelaskan dengan baik apa yang Fromkin et al. 

(2011: 36) jelaskan mengenai kata sebagai berikut. 

Words are important part of linguistic knowledge and constitute component 

of our mental grammars, but one can learn thousands of words in a 

language and still not know the language. Anynoe who has tried to 

communicate in foreign country by merely using a dictionary know this is 

true. On the other hand, without words we would be unable to convey our 

thoughts through language or understand thoughts of others. 

 

Dengan menggunakan sudut pandang ini, kita telah mendapatkan cukup 

dasar pengetahuan untuk menentukan kata-kata mana saja yang „baru‟ dalam 

sistem leksikon bahasa Inggris standar. 

 

2.3.2 Frasa 

Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang 

tidak melebihi fungsi dari sebuah klausa. Berikut pernyataan mengenai frasa; 

Swan (1995: xxiv) berpendapat bahwa „phrases are two words or more that 

function together as a group‟ (frasa adalah dua kata atau lebih yang berfungsi 

bersama-sama sebagai sebuah kelompok). Pendapat ini dapat dilihat sebagai 

definisi ringkas yang dapat digunakan seperlunya untuk menganalisis data yang 

berupa frasa tanpa harus membuat penjelasan mendalam berkenaan dengan 

struktur sintaktisnya. Namun begitu, penjelasan mengenai unsur-unsur pembentuk 

frasa juga diperlukan untuk menentukan unit-unit gramatikal untuk dianalisis. 

Dengan begitu akan diperlukan pula definisi mengenai komponen pembentuk 

frasa. 
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Susunan frasa sebagai penentu penempatan specifier, head, dan 

komplemen di dalam frasa; „specifier helps to make more precise the meaning of 

the head‟ (O‟Grady et al. 1996: 189). Specifier, sesuai dengan definisi tersebut, 

bukanlah tubuh utama frasa tersebut, sehingga head tidak dapat dihilangkan dalam 

susunan frasa (Leech 1982: 35). Bagian terakhir dari frasa adalah komplemen, 

yang merupakan komponen yang „implied by the meaning of the head‟ (tersirat 

dari head-nya). Berikut di bawah ini adalah lima jenis frasa. 

a. Frasa nomina. Setiap frasa nomina bertindak sebagai subjek atau objek dalam 

kalimat. Frasa nomina selalu berakhir dengan kata benda dan dapat didahului 

oleh kata sandang (det., a, an, the, dll.), kata sifat, kata keterangan, dan kata 

benda. Misalnya: a new clothes  det. + adj. + n; contoh ini menunjukkan 

bahwa frasa ini terdiri dari kata sandang a dan kata sifat new yang mendahului 

kata benda clothes. 

b. Frasa verba. Frasa verba terdiri dari sekelompok kata kerja pembantu dan 

sebuah kata kerja/verba leksikal. Dalam kalimat, frasa kata kerja berfungsi 

sebagai predikat. Frasa verba dapat juga hanya terdiri dari satu verba leksikal 

saja, tergantung pada tenses yang digunakan, sebagaimana disebut dalam 

pernyataan berikut, „the verb phrase consists of a verb and any auxiliaries‟ 

(A. Payle 1995: 54). Sebagai contoh: She drinks a glass of milk v + NP (det. 

+ n + prep., n); contoh ini menunjukkan frasa verba yang terdiri dari sebuah 

kata kerja dan sebuah frasa nomuina. 

c. Frasa ajektiva. Frasa ajektiva berfungsi sebagai modifier untuk kata benda di 

mana frasa ini melekat. Frasa ajektiva terdiri dari sebuah kata sifat yang dapat 

didahului degree word, dan kata keterangan. Contoh: very beautiful adv. 
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(deg.) + adj.; contoh inidapat dijelaskan sebagai kata sifat beautiful yang 

didahului modifier yang berupa degree word. 

d. Frasa preposisional. Dalam kalimat frasa preposisional bertindak sebagai 

adverbial, ditandai dengan kehadiran preposisi yang merupakan bagian utama 

dari frasa preposisional. Contoh: in the park  prep. + NP (det. + n); 

kehadiran kata depan in menunjukkan bahwa dengan diikuti frasa nomina, 

keseluruhannya menjadi sebuah frasa preposisional. 

e. Frasa adverbial. Sebagaimana dikenali dari namanya, frasa adverbial terdiri 

dari sebuah kata keterangan yang dapat diikuti kata lain seperti kata benda dan 

kata sifat. Frasa adverbial berfungsi sebagai penerang kata kerja. Contoh: very 

quickly  deg. + adv.; degree word dalam frasa ini menerangkan sebuah kata 

keterangan quickly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


