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Course Overview 
 

APA DAN MENGAPA SOCIOLINGUISTICS 

 

Akhir-akhir ini, sociolinguistics dianggap penting untuk diketahui oleh 

para guru bahasa (termasuk guru bahasa Inggris). Mengapa? Tampaknya 

kecenderungan pengajaran bahasa sebagai alat komunikasi semakin lama 

semakin memiliki tempat penting. Jadi, pengajaran bahasa tidak hanya 

sekadar mengajarkan hukum-hukum bahasa baku, tetapi terkait erat dengan 

masalah-masalah kebudayaan dan politik. 

Bahasa terus berkembang dan kita tahu hal ini, tetapi perkembangan 

bahasa ini sering kali tidak tersentuh dalam pengajaran bahasa. Di masa lalu, 

kita mengajarkan bagaimana "harusnya" menggunakan bahasa yang benar, 

sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa standar, tetapi dalam bahasa yang 

berkembang, kita banyak menemukan hal-hal yang tampaknya "tidak sesuai" 

dengan standar. Perhatikan saja penggunaan bahasa Indonesia yang semakin 

lama semakin berkembang dan kaya. Bagaimana kita memandang 

perkembangan ini dilihat dari sisi pengajaran bahasa? Pertanyaan ini dapat 

dijawab jika kita memahami ragam bahasa yang muncul dan berkembang 

dalam masyarakat, dan ini dibahas di bawah bendera Sociolinguistics. ' 

Dalam mata kuliah ini, Anda akan belajar masalah dialek, sebagai salah 

satu bagian bahasa, dan pengaruhnya terhadap bahasa itu sendiri. Dengan 

memahami masalah ini, diharapkan Anda dapat lebih arif dalam pelaksanaan 

pengajaran bahasa di dalam kelas dan melihat "ragam" bahasa lain dengan 

lebih bijaksana. 

 

CAKUPAN MATERI 

 

Sosiolinguistik/Sociolinguistics merupakan salah satu cabang dalam 

kajian ilmu bahasa atau linguistik/linguistics. Sociolinguistic mengkaji 

hubungan antara bahasa dan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik tentang struktur bahasa dan tentang bagaimana 

bahasa-bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Pada mata kuliah 

Sociolinguistics ini, Anda akan diajak untuk mengkaji berbagai hal yang 

terkait dengan hubungan antara bahasa dan masyarakat penggunaannya yang 

tersusun dalam modul-modul sebagai berikut. 
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Modul 1 – Language, Society, and sociolinguistics. 

Modul 2 – Code Switching. 

Modul 3 – Dialects. 

Modul 4 – Language Variation. 

Modul 5 – Sociolinguistics and Language Teaching. 

Modul 6 – Sociolinguistic Research. 

 

SARAN UNTUK CARA BELAJAR 

 

Dalam modul ini, Anda akan menemukan latihan-latihan pada setiap 

unit. Kerjakan latihan-latihan ini ketika Anda sampai pada latihan itu (jangan 

dilewati dengan terus membaca bagian berikutnya tanpa mengerjakan latihan 

tersebut). Kerjakan latihan ini pada buku catatan yang Anda sediakan sendiri. 

Setelah mengerjakan latihan tersebut, Anda harus mencocokkan jawaban 

Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir modul ini. 

Setelah mencocokkan hasil pekerjaan latihan Anda dengan kunci 

jawabannya, Anda dapat meneruskan membaca ke bagian selanjutnya. 

Jangan melewati suatu latihan tanpa mengerjakannya karena latihan ini 

dimaksudkan untuk melancarkan Anda dalam memahami bagian-bagian 

selanjutnya di samping berfungsi sebagai alat cek bagi pemahaman Anda atas 

materi yang baru dipelajari. Pada setiap akhir unit Anda akan menemukan 

bagian Rangkuman. Bagian ini dimaksudkan untuk mengingatkan Anda pads 

seluruh materi dalam suatu unit dan memberikan istilah-istilah penting yang 

perlu Anda ingat. Walau tampaknya sepele dan bagian ini memiliki fungsi 

penting dalam proses belajar Anda. 

Setelah menyelesaikan modul ini, Anda dapat lebih memahami variasi 

(perbedaan-perbedaan) yang terjadi dalam penggunaan bahasa di dalam suatu 

masyarakat sebagai suatu hal yang wajar terjadi. 

 

 

Selamat Belajar, Semoga Berhasil! 

 

 

 

 

 


