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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari aspek sosial dari suatu 

bahasa dan dari cara sikap penutur yang mempengaruhi persepsi karakteristik serta 

kemampuan berkomunikasi. Sosiolingustik akan memberikan pedoman dalam 

berkomunikasi dengan menunjukan ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang harus 

digunakan jika berbicara dengan mitra tutur tertentu. 

Menurut Holmes (2001:1) mengatakan bahwa “Sociolinguistics is 

concerned with the relationship between language and the context in which it is 

used”. Dari pernyataan tersebut Holmes menjelaskan bahwa sosiolinguistik 

menyangkut pada hubungan antara bahasa dan konteks dalam bahasa itu sendiri. 

Holmes juga lebih menspesifikasikan sosiolinguistik pada hubungan antar bahasa 

dan masyarakat serta konteks dimana bahasa itu digunakan.  

Sependapat dengan pendapat Holmes, Wardhaugh (1992:13) juga 

menitikberatkan sosiolinguistik pada hubungan antara bahasa dengan masyarakat. 

Beliau menyatakan bahwa;  

“Sociolinguistics is concerned with investigating the relationship between 

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

structure of language and of how languages function in communication”. 

Dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik fokus pada penelitian hubungan 

antara bahasa dan masyarakat dengan tujuan lebih memahami struktur bahasa dan 

bagaimana fungsi bahasa di dalam komunikasi. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, sebagai ilmu yang 

meneliti bagaimana hubungan antara bahasa dengan masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami 

susunan bahasa dan bagaimana fungsi bahasa ketika dipakai pada saat 

berkomunikasi. 

Hudson (1984:20) menjelaskan bahwa “sociolinguistics is study of 

relationship between language use and structure society”. Maksud dari pengertian 

tersebut ialah sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa yang digunakan 

dan struktur dalam masyarakat. Bahasa memiliki penggunaan yang berbeda 

tergantung pada situasi saat penutur dan mitra tutur pada suatu tempat, keadaan, 

dan situasi tertentu serta bergantung pada struktur sosial yang dihadapi oleh 

penutur ketika sedang berkomunikasi apakah bahasa formal, tidak formal, halus 

ataupun kasar. 

Pada prinsipnya sosiolinguistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari 

bahasa yang dikaitkan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat (Hudson, 

1984:22-23). Dalam hal ini akan ditemukan variasi bahasa sesuai dengan 

keragaman dalam suatu masyarakat, dengan demikian keragaman sosial 

berpengaruh terhadap beragamnya suatu bahasa. Sosiolinguistik penting artinya 

dalam upaya memahami orang lain sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. 

Selain itu gagasan yang dimaksudkan untuk disampaikan pun akan lebih mudah 

apabila kita benar-benar memahami bagaimana kebahasaan dalam kehidupan 

sosial. 
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2.1.1 Variasi Bahasa 

Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang 

dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam, serta 

dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam kehidupan sehari-

hari tanpa disadari bahasa yang kita gunakan berbeda-beda sesuai dengan situasi 

dan kondisi, sehingga dapat menimbulkan variasi dalam berbahasa. Variasi 

bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang disebabkan oleh faktor tertentu. 

Menurut Holmes (2001:223), “Language varies according to its uses as well as 

its user, as its users, according to where it is used and to whom, as well as 

according to who is using it”. Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa variasi 

bahasa berubah-ubah menurut kegunaan dan penggunaanya, tempat dimana 

digunakan, siapa mitra tuturnya serta siapa penutur yang menggunakan bahasa 

tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan dua ahli sosiolinguistik Mansoer Pateda 

dan Abdul Chaer mengemukakan variasi bahasa menurut sudut pandangnya 

masing-masing dalam buku mereka. Berikut adalah variasi bahasa menurut Pateda 

(1987:53-76) dilihat dari berbagai perspektif : 

1. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Tempat 

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

daerah, kolokial dan vernakular yang menjadi bagian dari variasi bahasa 

berdasarkan segi tempat. Bahasa daerah ialah bahasa yang dipakai oleh penutur 

bahasa yang tinggal di daerah tertentu. Sedangkan kolokial ialah bahasa yang 

dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Terakhir adalah 

vernakular, bahasa lisan yang berlaku sekarang pada atau wilayah tertentu. 
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2. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Waktu 

Variasi bahasa dapat disebut temporal, yaitu vareasi bahasa yang berlaku 

pada kurun waktu tertentu. Karena, perbedaan waktu menyebabkan perbedaan 

makna untuk kata-kata tertentu. Ini tidak mengherankan karena bahasa mengikuti 

garis perkembangan masyarakat pemakai bahasa. Terkadang bukan saja maknanya 

berbeda, tetapi bunyi (=lafalnya), bahkan bentuk katanya. Bahasa bersifat dinamis 

tidak statis. 

3. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Pemakai 

Variasi dari segi pemakai ini memiliki beberapa jenis antara lain; glossolalia 

yang merupakan ujaran yang dituturkan ketika orang kesurupan, idiolek ialah 

pengujaran bahasa oleh setiap pembicara (=penutur) baik yang berhubungan dengan 

aksen, intonasi dan sebagainya, jenis kelamin ialah penutur yang dibedakan atas 

laki-laki dan perempuan, monolingual ialah penutur bahasa yang hanya 

mempergunakan satu bahasa saja, rol merupakan peranan yang dimainkan seorang 

penutur dan mitra tutur dalam interaksi sosial, status sosial merupakan kedudukan 

yang dihubungkan dengan tingkat pendidian dan jenis pekerjaan, dan terakhir 

adalah umur merupakan faktor yang mempengaruhi bahasa seseorang. 

4. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Pemakaiannya 

Variasi ini meliputi beberapa katergori antara lain; diglosia merupakan 

kegiatan mempergunakan dua bahasa atau lebih untuk berkomunikasi antara 

sesama, kreol merupakan akibat kontak pemakaian bahasa, bahasa lisan merupakan 

hal yang paling penting dalam kehidupan berbahasa sehari-hari, pijin merupakan 
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bahasa yang timbul akibat kontak bahasa yang berbeda, register merupakan 

pemakaian bahasa yang digunakan dengan pekerjaan seseorang, repertories 

merupakan peralihan bahasa yang dipakai karena pertimbangan terhadap mitra 

tutur, reputations merupakan pemilihan bahasa karena faktor penilaian terhadap 

suatu bahasa, bahasa standar merupakan bahasa resmi, bahasa tulis merupakan 

bahasa yang tertulis dalam sebuah media tulis, bahasa tutur sapa merupakan 

ungkapan yang dipakai dalam sistem kata sapaan, dan merupakan sejenis slang 

tetapi sengaja dibuat untuk merahasiakan sesuatu kepada kelompok lain, dan jargon 

merupakan pemakaian bahasa dalam setiap bidang kehidupan. 

5. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Situasi 

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

a. Bahasa dalam situasi resmi 

b. Bahasa yang dipakai tidak dalam situasi resmi 

6. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Statusnya 

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

bahasa yang dipergunakan di rumah, bahasa daerah merupakan bahasa yang 

dipergunakan oleh masyarakat daerah tertentu untuk berkomunikasi antar sesama 

mereka, bahasa nasional merupakan bahasa yang dipergunakan oleh suatu negara 

untuk saling berkomunikasi antar sesama warga negara itu, bahasa negara 

merupakan bahasa yang mengandung unsur politik juga unsur wilayah pemakaian 

bahasa tersebut, Lingua Franca merupakan bahasa penghubung antar penutur yang 

berbeda-beda bahasa, bahasa pengantar merupakan bahasa yang dipakai untuk 

mengantarkan atau untuk menjelaskan ilmu pengetahuan kepada orang lain, dan 
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bahasa resmi merupakan bahasa yang secara resmi diakui secara yudiris sebagai 

bahasa resmi dalam suatu negara. 

Chaer dan Agustina (2004) melengkapi pendapat Pateda mengenai 

pembagian variasi bahasa berdasarkan segi tempat, waktu, pemakai, pemakaiannya, 

situasi dan statusnya. Mereka juga membagi variasi bahasa dari segi penutur, 

pemakaian, keformalan, dan sarana. Variasi bahasa menurut Chaer dan Agustina 

(2004:62-73) adalah sebagai berikut : 

1. Variasi dari Segi Penutur 

Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah 

variasi bahasa yang disebut idiolek yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. 

Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa serta 

susunan kalimat. Variasi kedua adalah dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok 

penutur dan jumlahnya relatif, yang berbeda pada satu tempat, wilayah atau area 

tertentu. Variasi ketiga adalah kronolek atau dialek temporal, yakni variasi bahasa 

yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Variasi keempat adalah 

sosiolek atau sialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, 

golongan, dan kelas sosial para penuturnya. 

 2. Variasi dari Segi Pemakaian 

Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau 

fungsinya disebut fungsiolek, ragam atau register. Variasi ini biasanya dibicarakan 

berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana 

pengunaan. Ragam bahasa sastra biasanya menekankan penggunaan bahasa dari 
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segi estetis, sehingga dipilihlah dan digunakanlah kosakata yang estetis memiliki 

ciri eufoni serta daya ungkap yang paling tepat. Ragam bahasa jurnalistik memiliki 

ciri tertentu, yakni bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena 

harus bisa dipahami dengan mudah; komunikatif karena jurnalistik harus 

menyampaikan berita secara tepat dan ringkas karena keterbatasan ruang (dalam 

media cetak), dan keterbatasan waktu (dalam media elektronika). Ragam bahasa 

militer dikenal dengan cirinya yang ringkas dan bersifat tegas, sesuai dengan 

kehidupan kemiliteran yang penuh dengan disiplin dan intruksi. Ragam bahasa 

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

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

keambiguan karena bahasa ilmiah harus memberikan informasi keilmuan secara 

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

berbeda. 

 3. Variasi dari Segi Keformalan 

Berdasarkan tingkat keformalannya, Joos (1967) membagi variasi bahasa 

menjadi 5 macam: 

a. Ragam beku (frozen) adalah variasi bahasa yang paling formal, digunakan 

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

kenegaraan, khotbah masjid, tata cata pengambilan sumpah; kitab undang-

undang, akte notaries, dan surat-surat keputusan.  

b. Ragam resmi (formal) adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato 

kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku 

pelajaran, dan sebagainya. 
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c. Ragam usaha atau (konsultatif) adalah variasi bahasa yang lazim digunakan 

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

berorientasi kepada hasil atau produksi, maka dapat dikatakan ragam usaha ini 

merupakan campuran ragam bahasa formal dan ragam santai. 

d. Ragam santai (casual) adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak 

resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu 

istirahat, berolahraga dan berekreasi. 

e. Ragam santai (intimate) ini banyak menggunakan bentuk allegro, yakni bentuk 

kata atau ujaran yang dipendekan. Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi 

bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, 

seperti antaranggota keluarga, antarteman yang sudah karib. Ragam ini ditandai 

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

artikulasi yang seringkali tidak jelas. 

 4. Variasi dari Segi Sarana 

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

tulis harus lebih menaruh perhatian agar kalimat-kalimat yang disusun bisa dapat 

dipahami pembaca dengan baik. Kesalahan atau kesalahpengertian dalam berbahasa 

lisan dapat segera diperbaiki atau diralat. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa persamaan antara dua sudut 

pandang mereka mengenai variasi bahasa yakni dari segi situasi oleh Pateda (1987) 

dan segi keformalan oleh Chaer (2004), teori mereka sama-sama menjelaskan 

indikasi pemakain bahasa yang sesuai dengan kebutuhanya yaitu formal dan tidak 

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

teori yang bertolak belakang antara sudut pandangnya masing-masing, melainkan 

teori varisasi bahasa meraka dapat saling melengkapi satu sama lain untuk 

memperkuat indikasi faktor sosial dan dimensi sosial pada sebuah percakapan yang 

menyebabkan adanya variasi bahasa oleh penutur dan mitra tutur dalam penelitian 

ini. 

Peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat 

adanya kontak bahasa, merupakan hal yang dibahas dalam sosiolinguistik dan 

salah satunya disebut diglossia. Keadaan didalam masyarakat dimana adanya 

perbedaan penggunaan bahasa berdasarkan fungsi atau peranannya masing-masing 

menurut konteks sosialnya, dalam sosiolonguistik dikenal dengan sebutan 

diglossia. 

2.1.2 Diglosia 

Diglosia adalah dua variasi bahasa yang sama, seperti yang dikatakan oleh 

Holmes (2001:30) ialah “diglossia is characteristic of speech communities rather 

than individuals. Individuals may be bilingual”. Menurut pendapatnya diglosia 

dapat diartikan bahwa karakteristik kebahasaan yang terjadi di antara masyarakat 

bilingual. 

Pemikiran Holmes tersebut sejalan dengan pendapat Ferguson yang 

menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat. Di 

mana dalam masyarakat tersebut terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup 

berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Ferguson 

(1959:336) menyatakan bahwa 
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“Diglossia is a relativity stable language situation, in which in addition to 

the primary dialects of the language, which may included a standard or 

regional standard, there is a very divergent, highly codified, often 

grammatically more complex, superposed variety, the vehicle of the large 

and respected body or written literature, either of an earlier period or in 

another speech community, which is learned largely by formal education 

and is used for most written and formal spoken purposes bt is not used by 

any sector of the community for ordinary conversation”. 

Definisi Ferguson itu memberi pengertian: 

1. Diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, dimana selain 

terdapat sejumlah dialek-dialek utama dari satu bahasa, terdapat juga sebuah 

ragam lain. 

2. Dialek-dialek utama itu diantaranya, bisa berupa dialek standar, atau sebuah 

standar regional. 

3. Ragam lain itu memiliki ciri: 

1) Sudah terkodifikasi. 

2) Gramatikalnya lebih kompleks. 

3) Merupakan wahana kesusastraan tertulis yang sangat luas dan dihormati. 

4) Dipelajari melalui pendidikan formal. 

5) Digunakan terutama dalam bahasa tulis san bahasa lisan formal. 

6) Tidak digunakan untuk percakapan sehari-hari. 

Menurut Furguson dalam masyarakat diglosia memiliki dua variasi dari 

satu bahasa, variasi pertama di sebut diglosia tinggi (diglosia T), dan yang kedua 

diglosia rendah (diglosia R). Distribusi fungsional diglosia T dan diglosia R 

mempunyai arti bahwa terdapat situasi di mana hanya diglosia T yang sesuai untuk 

digunakan, dan dalam situasi lain hanya diglosia R yang bisa digunakan. 
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Penggunaan diglosia T atau R yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si 

penutur bisa disoroti, mungkin menimbulkan cemoohan, atau tertawaan orang lain. 

Pendapat lain yang senada dengan definisi di atas yaitu Holmes (2001:27) 

menyatakan bahwa  

“Two distinct varieties of the same language are used in the community, 

with one regarded as a high (or H) variety and the other a low (or L) 

variety. Each variety is used for quiet distinct functions; H and L 

complement each other”. 

Dalam kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa diglosia T dan diglosia R 

digunakan dalam masing-masing situasi yang berbeda. 

2.1.2.1 Diglosia Tinggi 

Dalam masyarakat diglosis para penutur biasanya menganggap diglosia T 

lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang dan merupakan bahasa yang logis 

daripada diglosia R. Diglosia T diperoleh dengan mempelajarinya dalam 

pendidikan formal. Mereka yang mempelajari diglosia T hampir tidak pernah 

menguasainya dengan lancar, hal ini dikarenakan diglosia T hanya digunakan pada 

situasi tertentu yang memungkinkan untuk menggunakan ragam ini. Diglosia T 

tidak selalu digunakan dalam percakapan sehari-hari, dan untuk mempelajarinya 

selalu terkendali dengan berbagai kaidah dan aturan tata bahasa. Dalam 

masyarakat diglosis banyak orang terpelajar memahami diglosia T dengan baik, 

tetapi diglosia T tersebut tidak digunakan pada percakapan sehari-hari secara 

keseluruhan. 

Fungsi pada diglosia T hanya digunakan pada situasi resmi atau formal. 

Seperti yang dikatakan Holmes (2001:29) mengatakan bahwa “People generally 
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admire the H variety even when they can’t understand it. Attitudes to it are usually 

very respectful. It has prestige in the sense of high status”. Pendapat lain yang 

mengungkapkan mengenai Diglosia Tinggi ini diungkapkan oleh Wardhaugh 

(1992:91) bahwa “Associated with this prestige valuation for the H variety, there is 

likely to be a strong feeling that the prestige is deserved because the H variet is 

more beautiful, logical, and expressive”. Maka dari kesimpulan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa diglosia T hanya digunakan dalam situasi yang formal dan 

dialek ini dianggap lebih bergengsi. 

Karena diglosia T dipandang sebagai ragam yang bergengsi, maka tidak 

mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap diglosia T tersebut melalui 

kodesifikasi formal, kamus, tata bahasa, petunjuk lafal, dan buku-buku kaidah 

untuk penggunaan yang benar ditulis untuk diglosia T. Hal ini serupa dengan yang 

disampaikan oleh Wardhaugh (1992:91) bahwa 

“The H varieties may be used for delivering sermons and formal lectures, 

especially in a parliement or legislative body,  for giving political speeches, 

for broadcasting the news on radio and television and for writing poetry, 

fine literature, and editorials in newspaper”. 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa diglosia T digunakan dalam situasi 

yang sangat ditentukan dan formal seperti khotbah, kegiatan belajar-mengajar, 

pidato politik, siaran berita pada radio dan televisi, penulisan puisi, literatur, dan 

tajuk rencana koran. 

2.1.2.2 Diglosia Rendah 

Diglosia R digunakan secara reguler dan terus-menerus dalam pergaulan 

sehari-hari. Beberapa masyarakat diglosis justru banyak penutur yang mengatakan 

bahwa diglosia R tidak punya tata bahasa. Diglosia R diperoleh dari pergaulan 
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dengan keluarga dan teman-teman satu lingkungan. Dialek ini digunakan dalam 

situasi nonformal seperti dalam pembicaraan dengan teman karib dan sebagainya. 

Seperti yang dikatakan oleh Wardhaugh (1992:91) bahwa 

“The L varieties may be used in giving instructions to workers in low-

prestige occupations or to household servants, in conversition with 

familiars, in ‘soap operas’ and popular programs on the radio, in captions 

on political cartoons in newspaper, and in ‘folk literature”.  

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa diglosia R dapat dipelajari dimanapun 

kita berada, karena dialek ini digunakan setiap hari oleh siapapun. Diglosia L ini 

sangat mudah dipelajari karena tidak ada aturan yang berarti dalam 

meggunakannya. Hal serupa pun disampaikan oleh Holmes (2001:29) mengatakan 

bahwa “People generally do not think of the L variety as worth describing. 

However, attitudes to the L variety are varied and often ambivalent”. 

Dalam bahasa standar (bahasa formal) jarang ada kajian yang menyinggung 

adanya diglosia R, atau kajian khusus mengenai diglosia R. Seperti yang dikatakan 

oleh Holmes (2001:31) bahwa “Literature  is generally written in H rather than L, 

but there may be a rich oral literature in L. L languages are also increasingly 

being codified and standardised”. Pendapat lain pun mengatakan hal yang serupa, 

yakni menurut Wardhaugh (1992:91) menyatakan bahwa “The L variety lack 

prestige. In fact, there may be so little prestige attached to the L variety that 

people may even deny that they know it although they may be observed to use it far 

more frequently than the H variety”. Maka dapat disimpulkan bahwa diglosia R 

memang dipaparkan hanya secara umum dalam pendidikan formal, namun ragam 

ini lebih mudah digunakan dibanding diglosia T. Beberapa masyarakat lebih 

menggunakan diglosia R karena tidak ada aturan khusus untuk menggunakannya. 
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  No.                 Situasi 

        Digunakan 

Diglosia T Diglosia R 

1. Kebaktian di Gereja v - 

2. Perintah kepala pekerja, pelayan, dan tukang - v 

3. Surat pribadi - v 

4. Pembicaraan di parlemen v - 

5. Perkuliahan di Universitas v - 

6. Percakapan dengan keluarga dan teman sejawat - v 

7. Siaran berita v - 

8. Sandiwara radio - v 

9. Editorial di surat kabar v - 

10. Komentar kartun politik - v 

11. Puisi v - 

12. Sastra rakyat - v 

Tabel 1. Tabel situasi diglosia T dan diglosia R. 

Dalam pendidikan formal diglosia T harus digunakan sebagai bahasa 

pengantar, namun seringkali sarana kebahasaan diglosia T tidak mencukupi. Oleh 

karena itu dibantu dengan menggunakan diglosia R. 

2.1.3 Ciri-Ciri Diglosia 

Dikutip dari buku Chaer dan Agustina (2004) Ferguson berpendapat bahwa 

ada sembilan ciri dari diglosia yang dapat menjelaskan terjadinya diglosia tinggi 

dan diglosia rendah dalam sebuah percakapan. Ciri-ciri diglosia tersebut adalah 

fungsi, prestise, warisan sastra, pemerolehan, standarisasi, stabilitas, gramatika, 
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leksikon, dan fonologi. Berikut penjelasan mengenai sembilan kriteria dalam 

diglosia: 

1. Fungsi 

Fungsi merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Dalam masyarakat 

diglosis terdapat dua variasi dari satu bahasa: variasi pertama disebut diglosia 

tinggi (disingkat diglosia T), dan yang kedua disebut diglosia rendah (disingkat 

diglosia R). 

Fungsional diglosia T dan diglosia R mempunyai arti bahwa terdapat 

situasi dimana hanya diglosia T yang sesuai untuk digunakan dalam situasi formal, 

dan dalam situasi lain hanya diglosia R yang biasa digunakan. Fungsi T hanya 

digunakan pada situasi resmi atau formal, sedangkan fungsi R hanya digunakan 

pada situasi informal. 

Penggunaan diglosia T atau R yang tidak cocok dengan situasinya 

menyebabkan si penutur bisa disoroti, mungkin menimbulkan ejekan, cemoohan, 

atau tertawaan orang lain. Dari penjelasan fungsi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan diglosia T dan R harus sesuai dengan fungsinya masing-

masing, karena bila tidak akan terjadi salah persepsi dalam sebuah percakapan. 

Contoh situasi diglosia T dan diglosia R pada fungsi sebagai ciri-ciri diglosia 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Diglosia Tinggi (High Diglossia) 

Situasi pada kebaktian gereja, pembicaraan di parlemen, perkuliahan di 

Universitas, siaran berita dan editorial disurat kabar. 
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2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada surat pribadi, perintah kepala pekerja, pelayan, dan tukang, 

percakapan dengan keluarga dan teman sejawat, komentar kartun politik, 

sandiwara radio dan sastra rakyat. 

2. Prestise  

Dalam masyarakat diglosis para penutur biasanya menganggap diglosia T 

lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang, dan merupakan bahasa yang 

logis. Sedangkan diglosia R dianggap inferior, bahkan ada yang menolak 

keberadaanya menurut Ferguson diglosia T dan diglosia R mempunyai fungsinya 

masing-masing, yang tidak dapat dipertukarkan.  

Chaer dan Agustina (2004:95) berpendapat bahwa dalam masyarakat 

Indonesia pun ragam bahasa Indonesia yang baku dianggap lebih bergengsi 

daripada ragam bahasa Indonesia non formal. Dalam masyarakat Melayu maupun 

Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu juga ada pembedaan antara bahasa 

Melayu T dan bahasa Melayu R, dimana yang pertama menjadi bahasa sekolah, 

dan yang kedua menjadi bahasa pasar. 

Penjelasan mengenai prestise diatas dapat disimpulkan bahwa diglosia T 

dipandang lebih bergengsi dari pada R karena diglosia T digunakan dalam kegiatan 

yang bersifat formal sedangkan diglosia R tidak formal. Contoh situasi diglosia T 

dan diglosia R pada prestise sebagai ciri-ciri diglosia tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Diglosia Tinggi (High Diglossia)  

Situasi pada Situasi pada kebaktian gereja, pembicaraan di parlemen, 

perkuliahan di Universitas, siaran berita dan editorial disurat kabar. 

2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada surat pribadi, perintah kepala pekerja, pelayan, dan tukang, 

percakapan dengan keluarga dan teman sejawat. 

3. Warisan Kesusastraan 

Kesusastraan yang menggunakan diglosia T lebih dihormati oleh 

masyarakat tertentu. bila karya sastra kontemporer menggunakan diglosia T, maka 

disarankan sebagai kelanjutan dari tradisi itu, yakni bahwa karya sastra harus 

dalam diglosia T. Tradisi kesusastraan yang selalu dalam diglosia ini menyebabkan 

kesusastraan itu menjadi asing dari masyarakat umum. Namun, kesusastraan itu 

tetap berakar. 

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa diglosia T dapat 

dipergunakan dalam sastra, meskipun terjadi keasingan disebagian masyarakat 

umum. Contoh situasi diglosia T dan diglosia R pada warisan kesusastraan sebagai 

ciri-ciri diglosia tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Diglosia Tinggi (High Diglossia) 

Situasi pada puisi dan sastra rakyat. 
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2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada sandiwara radio, komentar kartun politik, puisi dan sastra 

rakyat. 

4. Pemerolehan 

Diglosia T diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal, 

sedangkan diglosia R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman 

sepergaulan. Oleh karena itu, mereka yang tidak pernah memasuki dunia 

pendidikan formal tidak akan pernah mengenal diglosia T sama sekali. Begitu juga 

mereka yang keluar dari pendidikan formal pada awal tahun ajaran. Mereka yang 

mempelajari diglosia T hampir tidak pernah menguasainya dengan lancar, selancar 

penguasaannya terhadap diglosia R. alasannya, diglosia T tidak selalu digunakan, 

dan dalam mempelajarinya selalu terkendali dengan berbagai kaidah dan aturan 

tata bahasa, sedangkan diglosia R digunakan secara regular dan terus-menerus di 

dalam pergaulan sehari-hari. Dalam beberapa masyarakat diglosis banyak penutur 

yang mangatakan bahwa diglosia R tidak punya tata bahasa. Menggunakan bahasa 

diglosia T memang tidak semudah dengan diglosia R. Untuk menggunakan 

diglosia T kita harus belajar secara formal, tetapi untuk menguasai diglosia R tidak 

perlu. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa diglosia T diperoleh dari 

pendidikan formal yang dimana dalam pedidikan tersebut dipelajari cara tata 

bahasa penggunaan bahasa diglosia T, sedangkan bahasa diglosia R diperoleh dari 

percakapan kehidupan sehari-hari dari berbagai sumber seperti teman atau 
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keluarga. Contoh situasi diglosia T dan diglosia R pada pemerolehan sebagai ciri-

ciri diglosia tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Diglosia Tinggi (High Diglossia) 

Situasi pada Situasi pada Situasi pada kebaktian gereja, pembicaraan di 

parlemen, perkuliahan di Universitas, siaran berita dan editorial disurat 

kabar. 

2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada surat pribadi, perintah kepala pekerja, pelayan, dan tukang, 

percakapan dengan keluarga dan teman sejawat. 

5. Standarisasi 

Diglosia T dipandang sebagai dialek yang bergengsi, maka tidak 

mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap diglosia T tersebut melalui 

kodifikasi formal. Kamus, tata bahasa, petunjuk lafal, dan buku-buku kaidah untuk 

penggunaan yang benar ditulis pada diglosia T. Sebaliknya, diglosia R tidak 

pernah diurus dan diperhatikan. Jarang ada kajian yang menyinggung adanya 

diglosia R, atau kajian khusus menganai diglosia R tersebut. Kalau pun ada 

biasanya dilakukan oleh peneliti dari masyarakat bahasa lain, dan ditulis dalam 

bahasa lain. Sebagai dialek yang dipilih, serta distandarisasikan, maka diglosia T 

jelas akan menjadi dialek yang lebih bergengsi dan dihormati. 

Penjelasan standarisasi di atas dapat disimpulkan bahwa diglosia T telah 

distandarisasikan agar penggunaannya digunakan secara benar sesuai dengan 

kodifikasi formal, sedangkan diglosia R tidak distandarisasi karena diglosia R terus 

berkembang dan akan terus muncul kata-kata baru dalam diglosia R. Contoh 
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situasi diglosia T dan diglosia R pada pemerolehan sebagai ciri-ciri diglosia 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Diglosia Tinggi (High Diglossia) 

Situasi pada pembicaraan di parlemen, perkuliahan di Universitas, siaran 

berita dan editorial disurat kabar. 

 

2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada surat pribadi, percakapan dengan keluarga dan teman sejawat, 

sandiwara radio, komentar kartun politik dan sastra rakyat. 

6. Stabilitas 

Kestabilan dalam masyarakat diglosis biasanya telah berlangsung lama 

dimana ada sebuah sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam 

masyarakat itu. Pertentangan atau perbedaan antara diglosia T dan diglosia R 

dalam masyarakat diglosis selalu ditonjolkan karena adanya perkembangan dalam 

bentuk-bentuk campuran yang memiliki ciri-ciri diglosia T dan diglosia R. 

peminjaman unsur leksikal (makna kata yang terdapat dalam kamus) diglosia T ke 

dalam diglosia R bersifat biasa; tetapi penggunaan unsur leksikal diglosia R dalam 

diglosia T kurang begitu biasa, sebab baru digunakan kalau sangat terpaksa. 

Dalam penjelasan stabilitas di atas dalam disimpulkan bahwa stabilitas 

dalam diglosia T dapat digunakan dalam diglosia R, namun stabilitas diglosia R 

tidak begitu dapat digunakan dalam diglosia T. Contoh situasi diglosia T dan 

diglosia R pada stabilitas sebagai ciri-ciri diglosia tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Diglosia Tinggi (High Diglossia) 

Situasi pada kebaktian gereja, pembicaraan di parlemen, perkuliahan di 

Universitas, siaran berita dan editorial disurat kabar. 

2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada surat pribadi, perintah kepala pekerja, pelayan dan tukang, 

percakapan dengan keluarga dan teman sejawat, sandiwara radio, komentar 

kartun politik dan sastra rakyat. 

7. Gramatika 

Diglosia T dan diglosia R dalam diglosia merupakan bentuk-bentuk dari 

bahasa yang sama, namun di dalam gramatika ternyata terdapat perbedaan. 

Umpamanya, dalam bahasa Jerman standar kita dapati empat kasus nomina dan 

dua tenses indikatif sederhana; sedangkan dalam bahasa Jerman Swiss hanya 

terdapat tiga kasus nomina, dan satu tenses sederhana. Nomina bahasa Prancis 

menunjukan agreement dalam jumlah dan jenis (gender), sedangkan nomina 

Kreol-Haiti tidak memiliki hal itu. Dalam diglosia T adanya kalimat-kalimat 

kompleks dengan sejumlah kontruksi subordinasi adalah hal yang biasa, tetapi 

dalam diglosia R dianggap artifisial. 

Dapat disimpulkan bahwa diglosia T dalam sebuah percakapan lebih 

menggunakan gramatika karena adanya kalimat-kalimat kompleks, namun dalam 

diglosia R gramatika dianggap artifisial atau tidak begitu dipergunakan. Contoh 

situasi diglosia T dan diglosia R pada gramatika sebagai ciri-ciri diglosia tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Diglosia Tinggi (High Diglossia) 

Situasi pada pembicaraan di parlemen, perkuliahan di Universitas, siaran 

berita, editorial disurat kabar dan puisi. 

2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada surat pribadi, perintah kepala pekerja, pelayan, dan tukang, 

percakapan dengan keluarga dan teman sejawat, sandiwara radio, komentar 

kartun politik dan sastra rakyat. 

8. Leksikon 

Sebagian besar kosakata pada diglosia T dan diglosia R adalah sama. 

Namun, ada kosakata pada diglosia T yang tidak ada pasangannya pada diglosia R, 

atau sebaliknya, ada kosakata pada diglosia R yang tidak ada pasangannya pada 

diglosia T. Ciri yang paling menonjol pada diglosia adalah adanya kosakata yang 

berpasangan, satu untuk diglosia T dan satu untuk diglosia R, yang biasanya untuk 

konsep-konsep yang sangat umum. Dalam masyarakat diglosis hanya kosakata 

diglosia T yang bisa ditulis secara formal; dan hanya diglosia R yang hanya 

diharapkan dalam percakapan sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia kita pun dapat 

mendaftarkan sejumlah kosakata yang berpasangan sebagai baku dan tidak baku. 

Antara lain „uang‟ dan „duit‟, „buruk‟ dan „jelek‟, „isteri‟ dan „bini‟, dan „kurus‟ 

dan „lempeng‟. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata dalam diglosia T 

dan diglosia R berpasangan, namun ada beberapa kosakata dari diglosia T dan 

diglosia R yang tidak ada pasangan ragamnya. Contoh situasi diglosia T dan 

diglosia R pada leksikon sebagai ciri-ciri diglosia tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Diglosia Tinggi (High Diglossia) 

Situasi pada kebaktian di Gereja, pembicaran di parlemen, perkuliahan di 

Universitas, siaran berita, editorial disurat kabar dan puisi. 

2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada surat pribadi, perintah kepala pekerja, pelayan dan tukang, 

percakapan dengan keluarga dan teman sejawat, sandiwara radio, komentar 

kartun politik dan sastra rakyat. 

9. Fonologi 

Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktur antara diglosia T dan 

diglosia R. perbedaan tersebut bisa dekat bisa juga jauh. Sistem bunyi diglosia T 

dan diglosia R sebenarnya merupakan sistem tunggal; namun, fonologi T 

merupakan sistem dasar, sedangkan fonologi R beragam-ragam, dan merupakan 

subsistem atau parasistem. Fonologi T lebih dekat dengan bentuk umum yang 

mendasari dalam bahasa secara keseluruhan. Fonologi R lebih jauh dari bentuk-

bentuk yang mendasar. 

Kesimpulan dari bidang fonologi dalam diglosia tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dasar dari sistem fonologi R adalah dari sistem dasar fonologi 

T yang merupakan ragam yang mendasari sistem tunggal. Contoh situasi diglosia 

T dan diglosia R pada leksikon sebagai ciri-ciri diglosia tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Diglosia Tinggi (High Diglossia) 

Situasi pada kebaktian gereja, pembicaraan di parlemen, perkuliahan di 

Universitas, siaran berita, editorial radio dan puisi. 
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2. Diglosia Rendah (Low Diglossia) 

Situasi pada surat pribadi, perintah kepala pekerja, pelayan, dan tukang, 

percakapan dengan keluarga dan teman sejawat, sandiwara radio, komentar 

kartun politik dan sastra rakyat. 

Dari kesembilan ciri-ciri diglosia diatas dapat disimpulkan dalam tabel 

berikut. 

 

 No.              Ciri 

         Diglosia 

       Tinggi (T) 

               Diglosia 

            Rendah (R) 

  1.            Fungsi            Formal                Informal 

  2.           Prestise           Superior                 Inferior 

   

  3. 

      

      Warisan Sastra 

   Diglosia T dalam 

kesusastraan menjadi 

       asing dalam 

  masyarakat umum 

     Diglosia R lebih sering 

        digunakan dalam  

            kesusastraan 

  4.        Pemerolehan      Diperoleh dari 

  pendidikan formal 

 Diperoleh dari percakapan 

              sehari-hari 

  5.         Standarisasi   Distandarisasikan    Tidak distandarisasikan 

 

  6. 

       

          Stabilitas 

    Diglosia T dapat 

   digunakan dalam 

percakapan diglosia R 

     Diglosia R tidak dapat 

        digunakan dalam 

      percakapan diglosia T 

  7.          Gramatika      Menggunakan 

        gramatika 

      Tidak menggunakan 

   gramatika atau artifisial 
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  8.           Leksikon   Dapat ditulis secara 

           formal 

 Tidak dapat ditulis secara 

                Formal 

  9.           Fonologi Diglosia T merupakan 

       sistem dasar 

     Diglosia R merupakan 

 subsistem atau parasistem 

Tabel 2. Tabel ciri-ciri diglosia T dan diglosia R 

2.2 Faktor Sosial dan Dimensi Sosial 

Para ahli sosiolinguistik berusaha menjelaskan perubahan variasi pemilihan 

bahasa dalam kaitannya dengan alasan-alasan terjadinya perubahan tersebut, 

seperti mengapa seseorang berbicara dengan menggunakan variasi bahasa yang 

berbeda ketika berbicara dengan atasannya dan ketika berbicara terhadap rekan 

sejawatnya. 

Menurut Holmes (2001:8-10) membagi bahwa ada dua faktor yang sangat 

mempengaruhi seseorang dalam menggunakan variasi-variasi bahasa yang berbeda 

seperti dibawah ini, yaitu: 

2.2.1 Faktor Sosial 

Pemilihan variasi bahasa sangat dipengaruhi oleh penutur. Misalnya apakah 

dia seorang mahasiswa, dosen atau teman, anggota keluarga dan sebagainya, serta 

siapakah mitra tuturnya apakah mahasiswa, dosen, teman, atau dengan anggota 

keluarganya. Dengan demikian siapa penutur dan siapa mitra tutur akan 

mempengaruhi pada pemilihan diglosianya. 

Faktor sosial akan menentukan bahasa yang dipergunakan. Faktor sosial ini 

misalkan umur, jenis kelamin, latar belakang ekonomi, tempat dan sebagainya. 
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Misalnya bahasa yang kita gunakan saat berhadapan dengan guru atau pimpinan 

perusahaan, secara otomatis diglosia yang digunakan berubah dari tidak formal ke 

formal karena status sosial mereka. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin jika 

suatu saat bertemu pimpinan disebuah pusat perbelanjaan, menyapa beliau dengan 

sapaan yang santai dan jauh dari kesan formal seperti layaknya yang biasa 

dilakukan dikantor. Seperti teori komponen-komponen faktor sosial dalam buku 

karangan Holmes (2001:8) menyatakan bahwa: 

“In any situation linguistic choise will generally reflect the influance of one 

or more the following components: 

1. The participants : who is speaking and who are they speaking to? 

2. The setting or social contexrof the interaction : where are they 

speaking? 

3. The topic  : what is being talked about? 

4. The function : why are they speaking?” 

Teori tersebut menunjukan adanya komponen-komponen yang 

menyebabkan terjadinya perubahan dan penggunaan diglosia pada penutur serta 

mitra tutur. Berikut penjabarannya: 

1. The Participants (Pengguna bahasa) 

Orang yang berpartisipasi dalam melakukan sesuatu atau dalam hal ini 

melakukan sebuah pembicaraan atau percakapan. Pemilihan variasi bahasa 

sangat dipengaruhi oleh penutur, dalam lingkungan sekitar, misalnya: apakah 

dia seorang mahasiswa, dosen atau teman, anggota keluarga dan sebagainya, 

lalu siapa mitra tuturnya apakah mahasiswa berbicara dengan dosen, teman 

atau dengan anggota keluarganya. Maka dengan demikian siapa penutur dan 

siapa mitra tutur akan sangat berpengaruh terhadap pilihan diglosia bahasa 

seseorang. 
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2. The Setting (Tempat dan Waktu percakapan) 

Tempat dan waktu yang berlangsung. Ini adalah poin dimana tanpa disadari 

bahwa perbedaan tempat, waktu dan situasi ketika berbicara menentukan pula 

diglosia yang digunakan. Sebagai contoh jenis diglosia saat berbicara dalam 

khotbah di masjid akan berbeda dengan jenis diglosia yang digunakan ketika 

membicarakan gosip di pasar. 

3. The Topic (Topik percakapan) 

Hal yang sedang dibicarakan atau diutarakan dalam sebuah diskusi atau 

pembelajaran. Topik bisa beragam mulai dari ringan seperti hiburan, music, 

masakan, gosip, dan lain-lain sampai ke topik-topik yang berat seperti politik, 

ekonomi dan lain-lain. Maka dari perbedaan topik pembicaraan tersebut dapat 

membuat seseorang mengubah pilihan diglosia a yang ia gunakan. 

4. The Function (Fungsi pembicaraan) 

Fungsi atau maksud pembicaraan mengacu pada alasan mengapa seseorang 

berbicara, apakah dia mencoba untuk membujuk, menginformasikan, mengajar 

atau meyakinkan. Dengan demikian diglosia bagaimana seseorang membujuk, 

menjelaskan atau menyakinkan akan sangat berbeda satu sama lainnya. 

Ada pula ahli sosiolinguistik yang mengidentifikasikan ciri-ciri dari cara 

berbicara pada segi sosialnya, menurut Pateda (1987:50) menyatakan bahwa 

bahasa yang dipergunakan tercermin pada: 

1. Jumlah kosa kata yang dikuasai 

2. Pemilihan kosa kata yang dipergunakan 

3. Kosa kata yang dihubungkan dengan kata-kata kasar dan sebagainya 

4. Cara pengungkapannya 
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Hal-hal yang diuraikan tersebut menunjukan bahwa cara berbicara dari segi 

sosial dapat terlihat dari kosa kata yang diutarakan oleh penutur, seperti pemilihan 

kosa kata yang benar dan cara pengungkapannya. 

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa empat faktor 

sosial tersebut merupakan komponen dasar dalam penjelasan sosiolinguistik. 

Pertanyaan tersebut seperti mengapa manusia tidak berbicara dengan cara yang 

sama disetiap waktunya. Itu semua dapat diidentifikasikan faktor sosial yaitu 

participants, setting, topic, dan function. 

2.2.2 Dimensi Sosial 

Dimensi sosial lebih menitikberatkan pada hubungan para penutur dan mitra 

tutur, status sosialnya atau bahkan keformalitasan pembicaraan. Holmes (2001:9) 

mengklasifikasikan dimensi sosial sebagai berikut; 

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

dimension for analysis which relate to the factors above and which have 

been only implicit in the discussion so far. These are: 

1. A social distance in the scale concern with participant relationships. 

2. A status scale concerned with participant relationships. 

3. A formality scale relating to the setting or type of interaction. 

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

Definisi tersebut menunjukan bahwa dimensi sosial mengidentifikasikannya dari 

status hubungan kedekatan para penutur dan mitra tutur, status sosialnya, fungsi 

pembicaraan dan keformalitasan bahasa yang mereka gunakan dalam aktivitas 

percakapan.   

 

 



35 
 

 
 

1. Social Distance (Jarak Kedekatan) 

Jarak kedekatan bukanlah jarak mereka dalam melakukan percakapan, 

melainkan jarak kedekatan hubungan mereka. Holmes (2001:25-26) berpendapat 

bahwa 

“Social role may also be important and is often a factor contributing to 

status differences between people. Typical role relationships are teacher-

pupil, doctor-patient, soldier-civilian, priest-parishioner, official-citizen. 

The first-named role is often the more statusful. The same person may be 

spoken to in a different code depending on whether they are acting as a 

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

Pendapat Holmes tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan status sosial yang 

ada di masyarakat sangatlah berpengaruh dalam menggunakan diglosia. Adanya 

pengaruh status keprofesionalan lingkungan masyarakatpun beragam seperti; guru-

murid, dokter-pasien, imam-jemaat, pejabat-warga. Adanya dimensi sosial tersebut 

berpengaruh terhadap cara masyarakat dala menggunakan diglosia sesuai dengan 

siapa penutur dan mitra tuturnya. 

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

Intimate      Distance 

 

High Solidarity     Low Solidarity 

Skala di atas berguna dalam menekankan seberapa baik atau dekat penutur 

dengan mitra tutur. Mitra tutur merupakan faktor yang signifikan dalam pemilihan 

jenis diglosia seseorang. Dengan demikian memanggil seseorang dengan nama 

panggilan seperti Bapak atau Ibu, dapat menunjukan seberapa dekat atau baik 

hubungan penutur dengan mitra tutur tersebut. 
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a. Intimate 

Hal ini menjelaskan bagaimana suatu hubungan yang dekat antara satu dan 

lainnya. Hubungan intim atau dekat antara seseorang yang saling mengenal 

dengan kapasitas yang lebih dalam, serta memahami karakter-karakter orang 

tersebut bahkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi sekalipun. 

b. High Solidarity 

Solidaritas, kesetiakawanan, kekompakan, keakraban dan kepedulian yang 

tinggi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan 

karena adanya kedekatan yang nyaman dan dapat dirasakan manusia saat 

saling berinteraksi. 

c. Distant 

Suatu jarak hubungan sosial antara seorang penutur dan mitra tutur dalam 

sebuah percakapan, adanya jarak sosial diantara keduanya tersebut 

berpengaruh terhadap penggunaan bahasa formal dalam sebuah percakapan. 

d. Low Solidarity 

Solidaritas, kesetiakawanan, kekompakan, keakraban dan kepedulian yang 

rendah satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan 

hubungan kedekatan yang tidak terlalu intim sehingga tidak menimbulkan 

tingkat kenyamanan yang dapat menimbulkan rasa kesolidaritasan yang tinggi. 

2. Status Scale (Status Sosial) 

Pengertian dari status sosial disini adalah status para pelaku percakapan 

seperti jabatan atau umur seseorang. Berikut adalah gambaran singkat dari status 

social dalam buku Holmes (2001:9) 



37 
 

 
 

Superior     High Status 

  

Subordinate         Low Status 

Skala ini menunjuk pada status sosial dalam masyarakat. Direktur dianggap 

memiliki status sosial yang tinggi karena merupakan seorang atasan. Para pekerja 

buruh dianggap memiliki status sosial yang rendah dari seorang direkturnya. 

Pemilihan variasi bahasa antara bawahan dan atasan akan berbeda, tergantung 

siapa penuturnya dan bagaimana status yang bersangkutan dalam masyarakat, 

komunitas atau organisasi tertentu. 

a. Superior 

Merupakan seseorang yang memiliki kepastian lebih tinggi, lebih baik dari 

segala jabatan, kepentingan, kualitas, status atau jabatan dan bahkan umur pun 

dapat dimasukan dalam kategori superior ini. Salah satu cara 

mengindikasikannya dapat dilihat dari cara panggilan orang disekitar terhadap 

orang yang bersangkutan tersebut dengan jabatannya (sir, Mr/Mrs. etc) 

b. High Status 

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

seseorang petinggi daerah dalam masyarakat, hal itu dapat menunjukan status 

sang petinggi daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum 

lainnya. 

c. Subordinate 

Seseorang yang memiliki kapasitas lebih rendah dari segi kepentingan, status 

atau jabatan dibandingkan yang lainnya. Biasanya dapat tidak terlihat dengan 
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tidak digunakannya ciri penggunaan Sir, Mr/Mrs. melainkan langsung dengan 

kata you atau nama dari orang tersebut. 

d. Low Status 

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

seorang karyawan swasta yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

seorang yang menjabat sebagai pemimpin perusahaan. 

3. Formality (Formalitas) 

Keformalitasan bahasa dalam sebuah percakapan dapat terlihat dari konteks 

bahasa yang digunakan. Berikut adalah gambaran singkat dalam buku Holmes 

(2001:9) 

Formal       High Formality 

  

Informal             Low Formality 

Skala di atas tersebut berguna dalam menilai pengaruh lingkungan sosial 

atau jenis interaksi pada pilihan variasi bahasa. Dalam transaksi formal seperti 

seseorang yang berbicara dengan manajer bank di kantornya, atau melaksanakan 

ritual gereja, pilihan variasi bahasa yang digunakan akan dipengaruhi oleh 

formalitas tempat dimana percakapan berlangsung. Oleh karena itu berbicara 

kepada seorang teman dalam situasi informal seperti di kafe, di pusat perbelanjaan 

atau pesta barbeque kita hanya menggunakan bahasa sehari-hari, dengan tingkat 

keformalitasan yang rendah. Sebaliknya jika kita berbicara dalam pertemuan 

formal, dipastikan menggunakan bahasa yang formal dan baku. 
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a. Formal 

Sesuatu yang resmi, formal, kaku, official, dan serius. Dalam bahasa Inggris 

bahasa formal dapat dilihat dengan kata-kata yang sesuai dengan 

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

b. Informal 

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

yang santai dan tidak baku.  

c. High Formality 

Formalitas yang tinggi biasanya menunjukan kesopanan, keseriusan dan 

keformalan dalam suatu kondisi atau situasi saat sedang berhadapan dengan 

hal-hal atau orang-orang yang berperan penting dalam suatu hal. 

d. Low Formality 

Formalitas yang rendah lebih menunjukan kenyamanan dan suasana santai 

tanpa sebuah aturan yang membuat suasana menjadi kaku dan canggung. 

Dalam hal ini formalitas yang rendah lebih sering dipakai dalam kehidupan 

sehari-hari manusia diluar perkerjan atau pendidikan. 

4. Two Functional (Dua Fungsi) 

Ada dua jenis indikasi fungsi dalam teori ini, yaitu referential dan affective. 

Berikut adalah gambaran sigkat dalam buku Holmes (2001:10). 

a. Referential: konteks ini merupakan isi dari apa yang dibicarakan dalam 

percakapan tersebut. Seperti yang Holmes (2001:10) ungkapkan, 

“Language can convey objective information of a referential kind; and it 

can also express how someone is feeling”. Dengan kata lain Referential 

ini merupakan konteks isi dari penutur akan menunjukan bagaimana 
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perasaan dia saat itu. Seperti menceritakan bagaimana dia bisa datang 

terlambat atau gosip sebagai informasi yang buruk untuk didengarkan. 

 

Referential 

High Information Content ------------- Low Information Content 

 

1) High Information Content : isi dari informasi yang dibicarakan 

dalam percakapan tersebut tinggi atau penting untuk diketahui. 

2) Low Information Content : isi dari informasi yang disampaikan 

dalam percakapan rendah atau tidak terlalu penting dan mungkin 

saja hanya basa-basi semata. 

b. Affective: kedekatan antara pelaku pembicara dalam percakapan. 

Berbeda dengan Referential, Affective lebih kepada pembicaraan yang 

digunakan untuk mempererat kedekatan dengan orang lain. 

 

Affective 

Low Affective Content --------------- High Affective Content 

 

1) Low Affective Content: Tingkat kedekatan penutur dan mitra tutur 

yang rendah dapat mengidentifikasikan hubungan mereka yang 

tidak atau belum dekat satu sama lain. Akan terlihat adanya jarak 

cara berbicara diantara mereka saat melakukan sebuah percakapan. 

2) High Affective Content: Tingkat kedekatan yang tinggi akan 

menunjukan hubungan mereka yang tidak memiliki jarak hubungan. 
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Dapat terlihat dari cara mereka saling berkomunikasi atau berbicara, 

bahkan hal-hal yang bersifat pribadi. 

Dari penjelasan serta uraian faktor sosial dan dimensi sosial di atas, dapat 

disimpulkan bahwa komponen-komponen tersebut memiliki peranan dalam 

pengaruh pemilihan jenis diglosia seseorang. Hal tersebut pun berpengaruh pada  

penentuan keformalan dan ketidakformalan dari diglosia, atau penentuan pada 

penggunaan diglosia tinggi dan diglosia rendah dalam sebuah percakapan sehari-

hari. 


