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OBJEK LINGUISTIK

BAHASA

3.1. Pengertian Bahasa
Dalam pendidikan formal di sekolah menengah bahasa adalah alat

komunikasi. Pengertian bahasa menurut Djoko Kuntjono 1982 : Bahasa
adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota
kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi
diri.

3.2. Hakikat Bahasa
Sifat yang hakiki dalam bahasa mempunyai sifat atau ciri :

1. bahasa adalah sebuah sistem
2. berwujud lambang
3. berupa bunyi
4. bersifat arbitrer
5. bermakna
6. konvensional
7. unik
8. universal
9. produktif
10. bervariasi
11. dinamis
12. sebagai alat interaksi sosial
13. identitas penuturnya
1. Bahasa sebagai sistem

Sistem : cara / aturan : sistem berarti sususnan teratur,berpola yang
membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi.
Sebagai sebuah sistem bahasa bersifat sisitematis artinya, bahasa itu
tersusun menurut suatu pola tidak tersusun secara acak, sedangkan bersifat
sistemis artinya, bahasa bukan merupakan sistem tunggal. Subsistem
antara lain : fonologi, mofologi, sinteksis, semantic.

2. Bahasa sebagai lambang
Lambang : simbol dikaji dengan sebutan ilmu semiotika/semiologi (ilmu
yang mempelajari tanda-tanda). Lambang tidak bersifat langsung dan
alamiah.
Arbitrer adalah tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara
lambang dengan yang dilambangkannya.

3. Bahasa adalah bunyi
Jadi sistem bahasa itu berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi.

4. Bahasa itu bermakna
Lambang-lambang bunyi yang bermakna di dalam bahasa berupa satuan-
satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frase, klausa, kalimat dan
wacana. Fungsi bahasa menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran.

5. Bahasa itu arbitrer
Signifiant adalah lambang bunyi itu, sedangkan signifie adalah konsep
yang dikandung oleh signifiant.



6. Bahasa itu konvensional
Semua anggota masyarakat bahasa mematuhi konvensi bahwa lambang
tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya.

7. Bahasa itu produktif
Arti produktif adalah terus menerus menghasilkan.

8. Bahasa itu unik
Mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain.

9. Bahasa itu universal
Ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa.

10. Bahasa itu dinamis : tidak pernah lepas dari kegiatan manusia.
11. Bahasa itu bervariasi ada 3 istilah yaitu ideolek, dealek, dan ragam.
12. Bahasa itu manusiawi.

3.3. Bahasa dan Faktor Luar Bahasa
Kajian linguistik mikro adalah struktur intern bahasa atau sosok bahasa itu

sendiri, sedangkan kajian linguistik makro adalah bahasa dalam hubungannya
dengan faktor diluar bahasa.
1. Masyarakat Bahasa

Adalah sekolompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama.
2. Variasi dan Status Sosial Bahasa

Karena anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam.
3. Penggunaan Bahasa

Hymes (1974) pakar sosio linguistik mengatakan bahwa, suatu komunitas
dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur yang
diakronimkan menjadi SPEAKING.

4. Kontak Bahasa
Dalam masyarakat yang bilingual atau multi lingual sebagai akibat adanya
kontak bahasa dapat terjadi peristiwa yang disebut interferensi, integrasi,
alihkode, dan campurkode.

5. Bahasa dan Budaya
Ada hipotesis yang sangat terkenal mengenai hubungan bahasa dan
kebudayaan ini dekeluarkan oleh dua pakar yaitu Edward Sapir dan
Benjamin Lee Whorf yang menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi
kebudayaan.

3.4. Klasifikasi bahasa
Klasifikasi dilakukan dengan melihat kesamaan ciri yang ada pada setiap

bahasa.
1. Klasifikasi Genetik atau Geneologis

Artinya suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua
didapati bahwa bahasa-bahasa di dunia ini terbagi dalam 11 rumpun besar.

2. Klasifikasi tipologis
Klasifikasi tipologis dilakukan berdasarkan kesamaan tipe yang terdapat
pada sejumlah bahasa.

3. Klasifikasi areal
Dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang
satu dengan bahasa yang lain.

4. Klasifikasi sosio linguistik
Dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang
berlaku dalam masyarakat.

3.5. Bahasa Tulis dan Sistem Aksara
Bahasa lisan adalah primer, bahasa tulis adalah sekunder. Bahasa lisan

lebih dulu dari pada bahasa tulis.
Pengertian Huruf adalah istilah umum untuk graf dan grafem.



Abjad adalah urutan huruf-huruf dalam suatu sistem aksara.
Aksara adalah keseluruhan sistem tulisan.
Graf adalah satuan terkecil dalam aksara.
Grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang
menggambarkan fonem, suku, kata.
Alograf adalah farian  dari grafem.


