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STANDAR KOMPETENSI  

 Memahami dan mampu mengungkapkan esensi sosiolinguistik dengan berbagai materi ajarnya. 

KOMPETENSI DASAR  

 Mengungkapkan sejarah dan latar belakang lahirnya Sosiolinguistik, serta melihat keterkaitan 
sosiolinguistik dengan ilmu lainnya. 

1.1 BATASAN SOSIOLINGUISTIK 

osiolinguistik secara etimologi berasal dari dua kata bahasa Inggris socio dan linguistics. 
Linguistik yaitu ilmu yang mempelajari atau membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur 

bahasa seperti fonem, morfem, kata, kalimat dan hubungan antara unsur-unsur itu termasuk hakikat 
dan pembentukan unsur-unsur tersebut. Unsur sosio seakar dengan sosial, yaitu berhubungan 
dengan masyarakat, kelompok masyarakat dan fungsi kemasyarakatan. Jadi sosiolinguistik adalah 
studi dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Dapat juga 
dikatakan bahwa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, 
khususnya variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor kemasyarakatan 
(Nababan, 1984:2). 

Jadi dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan 
orang-orang yang memakai bahasa itu. Berbagai batasan mengenai apa itu sosiolinguistik 
diungkapkan oleh banyak linguis. Berikut, akan diuraikan batasan sosiolinguistik dari beberapa 
linguis atau ahli sosiolinguistik, baik linguis asing maupun linguis dalam negeri. Mengawali 
penjelasan mengenai definisi sosiolinguistik, kita akan melihat pendapat Halliday yang 
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dimunculkan pada awal tahun 1970. Halliday menyebutkan sosiolinguistik berkaitan dengan 
pertautan bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu. Dengan kata lain, pernyataan 
Halliday tersebut menyiratkan makna bahwa aspek-aspek seperti jumlah kosakata, sikap, adat 
istiadat serta budaya dari pemakai bahasa memengaruhi bahasa yang digunakannya. Pendapat lain 
diungkapkan Pride dan Holmes (1972) yang menyebutkan bahwa sosiolinguistik adalah kajian 
mengenai bahasa sebagai bagian dari kebudayaan dan masyarakat. Jadi bahasa bukan merupakan 
sesuatu yang berdiri sendiri di luar kebudayaan (language and culture) tetapi bahasa merupakan 
bagian dari kebudayaan (language in culture). Paparan yang sama dutarakan pula oleh Trudgill 
(1974), bahwa sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan gejala sosial dan 
gejala kebudayaan. Sehingga bahasa tidak hanya merupakan bagian dari gejala sosial melainkan 
menjadi bagian dari gejala kebudayaan. Setakat dengan 3 batasan dari linguis di atas, istilah 
sosiolinguistik pernah direvisi menjadi sosiologi bahasa pada tahun 1972 oleh Fishman yang 
merupakan tokoh penting sosiolinguistik. Ketika itu Fishman menyebutkan bahwa sosiolinguistik 
mengkaji seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi sosial perilaku bahasa, sehingga dalam 
implikasinya tidak hanya mencakup pemakaian bahasa saja, melainkan membahas pula mengenai 
sikap-sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa dan pemakai bahasa. Uraian Fishman ini seolah 
menarik sosiolinguistik dari lingkup linguistik dan lebih menghubungkan kaitan ilmunya dengan 
sosiologi. Pendapat Fishman ini tentu saja tidak dapat dipersalahkan karena dalam kajian 
sosiolinguistik, ada kemungkinan seorang peneliti memulai dari masalah kemasyarakatan kemudian 
baru mengaitkan dengan masalah bahasa begitu pula sebaliknya.  

Selain Nababan, dari dalam negeri adapula linguis lain yang memberi batasan tentang 
sosiolinguistik. Kridalaksana (1978:94) mengemukakan sosiolinguistik adalah ilmu yang mem-
pelajari ciri dan berbagai variasi bahasa serta hubungan antara penutur dengan ciri fungsi variasi 
bahasa itu di dalam suatu masyarakat. Pendapat senada diungkapkan pula oleh Chaer (2004:61) 
yang menyebutkan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari 
bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Kajian dalam 
sosiolinguistik itu memperhatikan pelaku tutur, variasi bahasa yang dipergunakan, lawan tutur, 
serta tujuan pembicaraan. 

Apapun warna dari batasan yang diuraikan oleh beberapa linguis di atas, secara sederhana 
sosiolinguistik itu meliputi tiga hal yaitu bahasa, masyarakat, serta hubungan antara bahasa dan 
masyarakat. Cakupan sosiolinguistik secara lebih detail akan tampak ketika membandingkan 
sosiolinguistik dengan ilmu lain yang dianggap memiliki hubungan kait-mengait dengan 
sosiolinguistik.  

1.2 KAITAN SOSIOLINGUISTIK DENGAN ILMU-ILMU LAIN 

Sosiolinguistik dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lain, seperti ilmu ekonomi, sosiologi 
merupakan ilmu yang relatif baru. Dilihat dari namanya sosiolinguistik menyangkut dua bidang 
ilmu yaitu sosiologi dan linguistik. Berikut, akan dipaparkan lebih lengkap lagi kaitan ilmu 




