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Abstract: Teaching sociolinguistics is so important since it involves at least two disciplines, i.e. social studies and 
lingusitics. Sociolinguistics is a study of language linking to social circumstance. There are so many varieties of social 
classification, such as sex, age, status and classes in collective life that rise so many languange variation. Language 
variation is usually influenced by at least three factors; geographical area that rise local dialect, social factors relating to 
social classes and status, and educational background. Those aspects develop social dialect and register. Keywords: 
Variation, Register, Sociolinguistics, and Teaching. 

Pendahuluan 

Pengajaran sosiolinguistik, terutama pada mahasiswa di perguruan tinggi bertujuan untuk 
memperkenalkan tentang hakikat keberadaan bahasa di dalam masyarakat. Bahasa dan masyarakat 
merupakan dua hal yang saling berkaitan, keduanya mempunyai hubungan layaknya hubungan 
simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menggantungkan dan 
menguntungkan. Hubungannya tampak jelas bahwa ujaran dan bunyi disebut sebagai bahasa jika 
berada dan digunakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak dapat berjalan (survive) tanpa adanya 
bahasa yang berguna sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan bekerjasama antarindividu di 
masyarakat. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dipertahankan dan 
dikembangkan dengan menggunakan bahasa. Tiada satu segi kehidupan yang dapat dipisahkan 
dengan bahasa. Kita memanipulasi, membujuk, mengejek, dan bernegosiasi tanpa kita sadari bahwa 
kita sedang terlibat dalam pelaksanaan kehidupan berbahasa. 

Keberagaman bahasa akan dapat dijangkau, diketahui, dan dipahami oleh siswa maupun 
mahasiswa melalui pengajaran sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa 
dan kaitannya dengan masyarakat. Secara sederhana Pride dan Holmes merumuskan sosiolinguistik 
sebagai “......the study of language as part of culture and society,” yaitu kajian bahasa sebagai bagian 
dari kebudayaan dan masyarakat.1 Sosiolinguistik menelaah penggunaan bahasa sebagai alat 
interaksi anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sebagai unsur penting di 
samping bahasa sendiri dalam penelaahan sosiolinguistik. Tata bahasa tidak lengkap apabila dalam 
kaidah-kaidahnya tidak dimasukkan faktor sosial seperti umur, keluarga, latar belakang, dan 
kelompok masyarakat. Faktor sosial berpengaruh terhadap munculnya variasi bahasa, baik berupa 
kalimat maupun ujaran dalam masyarakat. 

Adanya berbagai macam perbedaan dalam masyarakat seperti jenis kelamin, umur, status, dan 
kelas mengakibatkan berbagai macam variasi bahasa. Manusia dalam masyarakat mempunyai sifat 
elastis karena manusia bermasyarakat sehingga menempati tempat dan menemui suasana yang 
sangat bervariasi. Di samping sebab-sebab di atas, variasi bahasa juga diakibatkan oleh manusia itu 
sendiri secara alamiah yang mempunyai daya kreatif. 



                      JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA | Vol. 12 | No. 1 | Jan-Apr 2007 | 81-92 2  P3M STAIN Purwokerto | Sunahrowi 
 

Suasana, tempat, dan waktu dalam masyarakat juga mengakibatkan adanya tingkatan bahasa 
yang merupakan bagian dari variasi bahasa. Perbedaan dalam tingkatan bahasa dipengaruhi oleh 
tingkatan sosial atau kelas sosial. Hal ini dapat terlihat dari penghasilan, tingkat pendidikan, dan 
status dalam masyarakat atau profesi. Seseorang yang memimpin sidang di lembaga peradilan 
diharuskan menggunakan bahasa baku yang merupakan tingkatan bahasa dalam profesi. Seorang 
tukang becak tidak mungkin berbahasa sebagaimana layaknya seseorang yang memimpin 
penawaran lelang karena terasa aneh dan bahkan sangat mungkin bahasa para pelelang tidak 
dikuasainya. 

Banyak hal yang melatarbelakangi adanya variasi bahasa dalam masyarakat yang sangat 
menarik. Mempelajari bahasa dalam masyarakat bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang 
mengakibatkan adanya variasi bahasa. Pengetahuan mengenai sebab-sebab variasi bahasa sangat 
berguna untuk hidup bermasyarakat. Berbagai masalah dan kejadian-kejadian dalam kehidupan 
sehari-hari menuntut kita untuk dapat menggunakan variasi bahasa tersebut sesuai dengan tempat, 
waktu, dan keadaan. Kita akan dianggap tidak arif apabila menggunakan bahasa di bangku kuliah 
pada saat kita berada dalam kelompok tukang ojek atau sopir angkutan.  

Pengajaran Sosiolinguistik  

Sebenarnya sosiolinguistik bukan cabang ilmu baru di dunia pengajaran. Sosiolinguistik menjadi 
primadona bagi para akademisi untuk melakukan penelitian. Memperkenalkan sosiolinguistik 
dalam pengajaran, terutama untuk mahasiswa jurusan bahasa, menjadi sangat penting dan menjadi 
kebutuhan wajib. Tanpa mengetahui bahasa dan masyarakat yang melatarbelakanginya adalah suatu 
kerugian besar. Memperkenalkan sosiolinguistik dalam pengajaran kepada mahasiswa berarti 
menawarkan dua hal, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosio- adalah masyarakat dan linguistik adalah 
kajian bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi 
kemasyarakatan. Menurut Dell Hymes (1973);2  

Sociolinguistics could be taken to refer to use of linguistic data and analysis in other discipline 
concerned with social life and conversely, to use of social data and analysis in linguistics. 

 Sosiolinguistik dapat mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam 
ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial dan sebaliknya, mengacu kepada data 
kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Sedangkan, menurut Criper dan Widowson 
(1975);3  

Sociolinguistics is the study of language in operations; Its purpose is to show how the conventions of 
language use relate to other aspect of culture. 

Sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dalam pemakaian; tujuannya untuk menunjukkan 
kesepakatan-kesepakatan atau kaidah-kaidah pengunaan bahasa dikaitkan dengan aspek-aspek 
kebudayaan dalam masyarakat. Dalam artikel ini penulis lebih membatasi bahasan tentang 
sosiolinguistik, yaitu hanya menyangkut variasi dan register bahasa, baik di Indonesia maupun di 
dunia pengajaran Barat (Eropa). 
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Variasi Bahasa 

Variasi sebagai langue mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh penutur 
bahasa. Penutur berada dalam masyarakat heterogen sehingga wujud bahasa (parole) menjadi 
bervariasi. Variasi merupakan padanan dalam bahasa Perancis Variètè4 yang berarti ragam atau 
jenis. Adanya variasi bahasa tidak mutlak disebabkan oleh penutur, tetapi juga faktor interaksi sosial 
yang dilakukan oleh penutur. Keragaman bahasa akan semakin bertambah apabila bahasa tersebut 
digunakan oleh penutur yang banyak serta berada dalam wilayah yang luas. Variasi bahasa menurut 
C.A. Ferguson dan J.D. Gumperz dalam Allen (ed) 1973:92;5 

A variety is any body of human speech patterns which is sufficiently homogeneos to be analysed by 
available techniques of syncronic description and which has a suffiently large repertory of elements and 
function I all normal contexs of communication 

Dari definisi di atas kita dapat melihat bahwa dalam variasi bahasa ada pola-pola bahasa yang 
sama. Pola-pola bahasa itu dapat dianalisis secara deskriptif. Pola-polanya dibatasi oleh makna 
tersebut yang dipergunakan oleh penuturnya untuk berkomunikasi. 

Berdasarkan definisi di atas, variasi bahasa dapat dilihat dari beberapa segi antara lain sebagai 
berikut. 

1. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Tempat 

Tempat dalam hal ini di batasi oleh air, keadaan tempat berupa gunung dan hutan menghasilkan 
variasi bahasa yang kita sebut dialek. Dialek berasal dari bahasa Yunani dialektos yang pada 
mulanya dipergunakan dalam hubungannya dengan keadaan bahasa Yunani pada saat itu. Ilmu 
tentang dialek disebut dialektologi. Untuk melukiskan hubungan dalam dialek disebut geografis 
dialek yang merupakan cabang dari dialektologi yang mempelajari hubungan dalam ragam bahasa 
dengan bertumpu pada satuan ruang dan tempat terwujudnya ragam-ragam tersebut. Dialek regional 
dapat terlihat pada kriterium struktural, kriterium saling mengerti, dan kriterium sosiokultural. 

Selain dialek, variasi bahasa yang dipengaruhi oleh tempat adalah bahasa daerah, kolokial dan 
vernakular. Bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang tinggal di daerah 
tertentu, misalkan bahasa Sunda. Kolokial adalah bahasa sehari-hari yang dipergunakan oleh 
pemakai bahasa yang tinggal di daerah tertentu, misalkan bahasa sehari-hari para pekerja bangunan 
di Semarang. Kolokial disebut juga bahasa pasar atau bahasa percakapan. Vernakular adalah bahasa 
lisan yang berlaku sekarang di daerah tertentu. 

2. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Waktu 

Variasi bahasa secara diakronik disebut bahasa dialek temporal, dialek yang berlaku pada kurun 
waktu tertentu. Bahasa Melayu yang berlaku pada jaman kerajaan Sriwijaya berbeda dengan bahasa 
Melayu yang berlaku sekarang, misalkan kata juara dahulu berarti ‘kepala penyabung ayam’ 
sekarang berarti ‘memperoleh kemenangan dalam perlombaan’. Variasi ini tidak mengherankan 
karena bahasa mengikuti perkembangan pemakai bahasa.  

3. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Pemakai 
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Maksud dari istilah pemakai adalah orang atau penutur bahasa yang bersangkutan. Variasi 
bahasa dilihat dari segi pemakai bahasa dapat dirinci sebagai berikut. 

a. Glosolia 
Bahasa yang dituturkan seseorang yang sedang kesurupan. 
b. Idiolek 
Bahasa seseorang, baik yang berhubungan dengan aksen maupun intonasi. 
c. Jenis kelamin 
Kita dapat membedakan jenis kelamin dengan cara melihat bahasa yang digunakan dalam 

pembicaraan, topik pembicaraan, dan pemilihan kata. 
d.  Monolingual 
Penutur yang hanya mempergunakan satu bahasa saja. 
e.  Rol 
Peranan yang dipegang oleh seorang pembicara dalam interaksi sosial. Rol mempengaruhi 

suasana pembicaraan dan pemilihan kata, serta struktur kalimat yang dipergunakan.  
f. Status sosial 
Kedudukan pemakai bahasa yang dihubungkan dengan tingkatan pendidikan dan pekerjaan.  
g. Umur 
Umur mempengaruhi bahasa yang dipergunakan seseorang. Labov dan Fishman (1972) 

mengatakan bahwa makin tinggi umur seseorang maka makin banyak kata yang dikuasainya, 
pemahaman dalam struktur bahasa baik dan pelajarannya juga baik. 

4. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Situasi 

Variasi bahasa dilihat dari segi situasinya terdiri atas bahasa dalam situasi resmi dan bahasa yang 
dipakai tidak dalam situasi resmi. Bahasa dalam situasi resmi, yakni bahasa yang dipakai dalam tulis 
menulis ilmiah, seperti perundang-undangan dan dalam pertemuan resmi, seperti khotbah jum’at 
atau pertemuan kenegaraan. Bahasa dalam situasi resmi biasanya bahasa standar, sedangkan bahasa 
dalam situasi tidak resmi biasanya ditandai oleh keintiman antarpembicara dan menggunakan 
bahasa yang tidak standar. 

5. Variasi Bahasa dari Segi Statusnya 

Dilihat dari segi statusnya bahasa terdiri dari;  
a. Bahasa Ibu 
Bahasa ibu biasanya dipergunakan di rumah oleh seorang ibu ketika berkomunikasi dengan 

anaknya sejak mash kecil. Meskipun bahasa nasional juga dipergunakan oleh seorang ibu untuk 
berkomunikasi kepada anaknya, namun ada perbedaan di antara keduanya. 

b. Bahasa Daerah  
Bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat daerah tertentu dalam berkomunikasi antarsesama. 
c. Bahasa Nasional 
Bahasa yang dipergunakan oleh suatu negara dalam komunikasi antarsesama warga negara, 

bahasa nasional bisa juga disebut bahasa persatuan. 
d. Bahasa Negara 
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Bahasa nasional sebenarnya sama dengan bahasa negara karena keduanya mengandung unsur 
politik, tetapi bahasa negara terdapat unsur wilayah di dalamnya. 

e. Lingua Franca 
Lingua franca merupakan bahasa yang menghubungkan penutur bahasa yang berbeda-beda. 
f. Bahasa Pengantar 
Bahasa yang dipakai dan bertujuan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan kepada orang lain, 

seperti dalam kegiatan belajar mengajar. 
g. Bahasa Resmi 
Bahasa yang diakui secara yuridis sebagai bahasa resmi dalam suatu negara 

6. Variasi Bahasa Dilihat dari Segi Pemakaiannya 

Variasi bahasa jika dilihat dari segi pemakainya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, 
antara lain sebagai berikut. 

a. Diglosia 
Diglosia adalah suatu masyarakat yang mempergunakan dua bahasa atau lebih untuk 

berkomunikasi antarsesamanya. Diglosia tidak hanya menunjuk pada masyarakat yang bermacam-
macam dalam mempergunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa kuno, namun juga 
masyarakat yang menggunakan dialek berbeda, register atau bahasa yang secara fungsional berbeda, 
contohnya bahasa Arab yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan yang terdapat dalam kitab 
suci.6 

b. Kreol  
Kreol merupakan akibat dari kontak bahasa. Kreolisasi adalah suatu perkembangan linguistik 

yang terjadi karena dua bahasa melakukan kontak dalam waktu yang lama. 
c. Bahasa Lisan 
Variasi bahasa lisan penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak berbicara daripada menulis. 
d. Pijin (Pidjin) 
Bahasa pijin timbul karena adanya kontak bahasa yang berbeda. Dalam komunikasi 

antarindividu yang berbeda bahasa akan ada pencampuran unsur-unsur kedua bahasa tersebut 
sehingga timbul adanya bahasa campuran. 

e. Repertories 
Pemakaian bahasa, baik bahasa baku maupun bahasa non-baku bergantung dari penggunannya 

namun juga bergantung pada lawan bicara. 
f. Reputations 
Pemilihan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari yang dianggap mempunyai reputasi baik. 

Reputations juga dapat dikatakan sebagai pemilihan bahasa karena faktor pemilihan terhadap 
bahasa. 

g. Bahasa Tutur Sapa 
Bahasa tutur sapa ialah kata atau ungkapan yang dipakai dalam sistem tutur sapa. 
h. Kan (Cant) 
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Bahasa slank sengaja dibuat untuk merahasiakan sesuatu kepada kelompok lain. Hal ini dapat 
terlihat jelas pada kelompok muda-mudi, waria, ataupun kelompok lainnya. 

i. Jargon 
Pemakaian bahasa dalam setiap bidang kehidupan, setiap bidang keahlian, jabatan, lingkungan 

pekerjaan, dan lain-lain. Bahasa jargon biasanya tidak dimengerti oleh kelompok lain, misalnya 
bahasa para dokter, terapis, dan lain-lain.  

Register Bahasa 

Variasi bahasa biasanya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu geografis yang menimbulkan 
dialek geografis, faktor sosial yang berhubungan dengan kelas sosial, status dan latar belakang 
pendidikan. Hal ini kemudian menimbulkan dialek sosial dan register. Register merupakan 
penggambaran ragam bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan formal dan tidaknya suatu situasi, 
profesi dan sarana bahasa. Dalam bahasa Inggris ada lima tingkat formalitas dalam berbahasa (Joss 
1967:140), antara lain sebagai berikut. 

1. Oratorical atau Frozen 
Gaya bahasa oratoris atau beku biasanya dipakai di depan sidang pendengar yang cukup besar. 

Kosa kata dan kalimat dipilih dengan sangat hati-hati terlebih dahulu, intonasi agak dilebih-lebihkan 
dan kata-kata retorika juga dipergunakan. 

2. Deliberative 
Gaya bahasa deliberative juga dipakai untuk sidang pendengar, namun tidak sebesar sidang 

pendengar gaya oratoris. Kuliah dalam perguruan tinggi sering memakai gaya ini. 
3. Consultative 
Gaya konsultatif biasanya terdapat dalam percakapan yang bersifat formal. Transaksi dagang, 

percakapan antara dokter dan pasiennya biasanya menggunakan gaya konsultatif. 
4. Casual 
Gaya kasual atau santai biasanya dipakai antarkawan atau teman sejawat ataupun juga 

antaranggota keluarga. 
5. Imtimate 
Gaya intimate biasanya ditandai dengan tidak adanya rintangan sosial di atara penuturnya. 

Percakapan antara anggota keluarga, pasangan suami istri, teman akrab, dan lainnya yang 
mempunyai kecenderungan untuk mengungkapkan isi hatinya dengan gaya intim.  

 
Sebagaimana bahasa Inggris yang mempunyai lima tingkatan bahasa, bahasa Perancis juga 

mempunyai tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa ini menggambarkan realitas dan sudut pandang 
khusus, yaitu didasarkan pada keseringan pemakaian, baik dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. 
Berikut beberapa tingkatan bahasa dalam bahasa Perancis, antara lain sebagai berikut. 

1. Register Soutenu 
Register ini biasanya digunakan dalam situasi khusus seperti pidato kenegaraan, teks untuk 

tingkat ilmiah yang tinggi, filsafat atau agama, dan beberapa teks sastra. Kata-kata dan ungkapan 
disusun dengan teliti dan sangat rapi serta indah. 
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2. Register Courant  
Register Courant atau register standar dipergunakan untuk orang-orang yang tidak mempunyai 

hubungan kekeluargaan, misalnya surat-menyurat dan kehidupan profesional, data sosial, 
pengajaran dan jurnalistik. Kosa kata yang dipergunakan adalah kosa kata kamus biasa namun tata 
kalimatnya benar.  

3. Register Familier 
Register ini dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara orangtua dan anak, teman, dan 

teman kerja. Regiaster familier banyak berisi kata-kata ataupun ungkapan yang dipergunakan secara 
lisan dan yang tidak dipergunakan dalam bahasa tulis standar. Jika kata tersebut dapat ditemukan 
dalam kamus biasa maka biasanya akan ditandai dengan tanda ‘fam’. Kata yang termasuk kategori 
ini contohnya adalah Mon Auto (mobilku) yang dalam bahasa kamus biasanya ditulis Mon Voiture. 

4. Register Populaire 
Biasanya dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat tingkat sosial yang kurang 

berpendidikan. Mon Voiture diganti menjadi Mon Char, yang berarti mobilku. Char diambil dari 
bahasa Inggris Car (mobil). 

5. Register Vulgaire 
Register ini menggunakan istilah-istilah yang membuat kaget, baik berupa umpatan, ungkapan 

kotor, seks ataupun interjeksi yang menjadi kalimat.  

Penutup 

Sosiolinguistik dewasa ini mendapat perhatian yang luar biasa oleh para peneliti, baik peneliti 
mandiri maupun proyek akademisi. Posisi yang sangat strategis ini penting untuk diperkenalkan 
dalam pengajaran sosiolinguistik kepada mahasiswa. Setidak-tidaknya para peneliti senior mampu 
memberikan ruang kepada mereka untuk mengambil peran dalam perkembangan keilmuan 
sosiolinguistik. 

Sosiolinguistik meletakkan tumpuannya pada bahasa dalam masyarakat. Variasi dan register 
yang muncul dalam komunikasi merupakan faktor yang berkembang bersama masyarakat. 
komunikasi antara sesama anggota masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan karena 
bahasa sebagai alat komunikasi adalah sebuah produk dari lingkungan yang menjadi medianya. 
Variasi bahasa akan bermunculan terus-menerus dan kita semakin tidak berkesempatan atau tidak 
memungkinkan lagi memaksakan suatu masyarakat yang sangat luas untuk mempergunakan satu 
bahasa.  

Kemampuan seseorang untuk dapat mempergunakan bahasa sesuai dengan latar yang dipijak 
merupakan kearifan dan apabila kita mampu menjaga dan menghormati variasi bahasa yang terus 
berkembang akan membuat kita semakin arif. Memperkenalkan sosiolinguistik dalam pengajaran, 
baik kepada siswa menengah maupun mahasiswa bertujuan untuk menyuguhkan variasi dan 
register bahasa yang berkembang dalam masyarakat kepada khalayak umum sekaligus berguna 
untuk mengadakan penelitian-penelitian kebahasaan. Sosiolinguistik sebagai ilmu merupakan 
penggabungan dari dua disiplin, yaitu sosial ‘masyarakat’ dan linguistik ‘bahasa’.  
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