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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Sosiolinguistik ini merupakan mata kuliah yang dibutuhkan
oleh guru Bahasa Indonesia seperti Anda. Semua materi yang
disajikan menyiapkan Anda menjadi guru yang terampil dalam bidangnya.
Pokok bahasan Sosiolinguistik menyiapkan Anda menjadi guru yang
memahami konsep dasar hakikat sosiolinguistik, bentuk dan penerapannya
dalam pengajaran bahasa; membekali Anda sebagai guru bahasa yang
menguasai hubungan bahasa dan masyarakat serta penggunaan bahasa dalam
berbagai konteks berbahasa, serta menolong Anda menentukan bentukbentuk penggunaan bahasa yang tepat, baik dalam konteks berbahasa dalam
masyarakat maupun dalam penentuan materi pelajaran berbahasa. Dengan
demikian, berbagai pokok bahasan yang telah dirancang di dalam mata kuliah
ini diperlukan untuk memperdalam pengetahuan Anda dalam bidang
pengajaran bahasa.
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu:
1. menjelaskan hakikat sosiolinguistik dengan menjelaskan landasan kerja
dan pemerian sosiolinguistik, perbedaan antara sosiolinguistik dengan
linguistik, dan dimensi-dimensi sosiolinguistik;
2. menjelaskan hubungan bahasa dan struktur sosial melalui penjelasan
pengertian masyarakat tutur, variasi bahasa dan fungsi bahasa;
3. menjelaskan hakikat, profil, serta hubungan bilingualisme dan diglosia;
4. menjelaskan fenomena alih kode, campur kode, dan interferensi dalam
bilingualisme dan diglosia;
5. menjelaskan pengertian model dan beberapa model fungsional;
6. menerapkan kajian sosiolinguistik dalam dimensi kebijakan bahasa,
perencanaan bahasa, dan pendidikan bahasa.
Sesuai dengan bobot mata kuliah dua (2) SKS dan tujuan yang ingin
dicapai tersebut, maka mata kuliah sosiolinguistik ini terdiri atas enam (6)
modul yang diorganisasikan sebagai berikut:
Modul 1 : Hakikat Sosiolinguistik.
Modul 2 : Bahasa dan Struktur Sosial.
Modul 3 : Bilingualisme dan Diglosia.
Modul 4 : Alih Kode, Campur Kode, dan Interferensi.
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Modul 5 :
Modul 6 :

Model Fungsional dalam Sosiolinguistik.
Penerapan Sosiolinguistik.

Agar tujuan yang dirancang dapat Anda kuasai dengan baik, maka
langkah pertama, pelajari setiap modul dengan cermat; kedua, usahakan
mempelajarinya sesuai urutan yang disediakan karena jika Anda mempelajari
modul meloncat-loncat maka materi yang Anda dapatkan tidak sistematis;
ketiga, kerjakan semua latihan dan tugas yang diberikan dengan baik.

Menjelaskan
keberadaan
bahasa dalam
masyarakat baik
sebagai
fenomena
psikososial,
sosiologis
maupun
antropologis.

Menjelaskan
berbagai fenomena
alih kode, campur
kode, dan inferensi
baik dalam
komunikasi
interaksional,
transaksional,
maupun
inferensional

Menjelaskan hakikat sosiolinguistik
berdasar pada ontologis,
epistimologis, dan aksiologis .

Menjelaskan
fenomena
kebahasaan
bilingualisme dan
diglosia serta
hubungan antara
keduanya dalam
masyarakat

Menjelaskan
berbagai
pengertian
model dan
model
fungsional
dalam
sosiolinguistik .

Terampil memerikan fenomena kebahasaan dalam masyarakat
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Menjelaskan
pemanfaatan
sosiolinguistik
dalam berbagai
keperluan yang
didasarkan pada
fenomena dan
fakta kebahasaan.
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