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Saya tulis ulang konsep dasar “bahasa” ini karena muncul fakta, masih 
banyak mahasiswa yang tidak memahami dengan baik konsep bahasa. Pada 
saat ujian TA, mahasiswa tidak dapat menjawab pertanyaan apakah yang dia 
teliti itu bahasa atau bukan. Apakah interaksi itu bahasa? Apakah gerakan 
tangan yang berulang-ulang itu bahasa? Apakah komunikasi antara binatang 
itu bahasa? Ternyata, mahasiswa mengalami kerancuan antara bahasa, 
komunikasi, dan interaksi. mahasiswa juga mengalami kegoyaahan konsep 
antara bahasa sebagai langua dan realisasinya. 
 
 
Harus diyakini bahwa indikator pertama dari bahasa adalah “manusiawi”. Artinya, 
hanya manusia yang memiliki bahasa. Awam boleh saja mengatakan bahasa tubuh, 
bahasa kupu-kupu, bahkan bahasa alam, tetapi secara linguistik bahasa adalah 
“Sistem bunyi bermakna yang diucapkan manusia untuk berkomunikasi.” Definisi 
singkat ini mengandung empat indikator yang tidak dapat dipisahkan.  
 

Pertama, bentuk bahasa berupa bunyi yang bersistem, yang otomatis bukan 
sebarang bunyi, tetapi bunyi yang bersistem. Sebagai sistem, bunyi bahasa 
memiliki realitas di sebaliknya, yakni sesuatu yang disimbolkan. Memiliki 
aturan yang rapi dan bersistem yang disebut fonem. Fonem-fonem itu tidak 
terisolasi tetapi membentuk konstruk yang lebih sistematis lagi yang disebut 
silabel, kata, frasa, klausa, dan seterusnya. Konstruk dari bunyi-bunyi itu 
benar-benar bersistem. 
 
Kedua, bahasa memiliki makna, yang berarti bunyi-bunyi itu tidak asal 
muncul tetapi memiliki arti yang melekati konteks. Makna tentu berbeda 
dengan maksud, karena makna lebih dekat dengan simbol bunyi, sedangkan 
maksud melekat pada diri penutur.  
 
Ketiga, bahasa itu diucapkan manusia. Artinya, simbol bunyi yang bermakna 
itu harus diucapkan manusia, bukan oleh yang lain. Dengan demikian, 
meskipun ada simbol bunyi bermakna, tetapi apabila tidak diucapkan oleh 
manusia, maka bunyi tersebut bukanlah bahasa dalam pengertian linguistik.. 
Pun jika bunyi tersebut dikeluarkan oleh manusia, bukanlah bahasa apabila 
bunyi tersebut tidak dihasilkan oleh alat ucap manusia.  
 
Keempat, bahasa itu berfungsi sebagai alat berkomunikasi. Dengan demikian 
bunyi yang dikeluarkan saat mengingau, bukanlah bahasa karena bunyi 
tersebut tidak berfungsi sebagai alat berkomunikasi, kecuali Anda pura-pura 
mengingau menyebut “Sepatu baru…sepatu baru” dengan maksud 
memancing perhatian ibu Anda agar dibelikan sepatu baru. 

 
Bahasa --dengan empat indikator di atas--  sejatinya adalah sesuatu yang arbitrer, 
konvensional, dinamis, produktif, dan bervariasi. Kelima indikator terakhir ini adalah 
indikator sifat, bukan indikator unsur. Indikator sifat dikembangkan secara ilmiah oleh 
para ahli linguistik berdasarkan analisis mereka.  
 



Indikator sifat pertama adalah arbitrer. Artinya sistem bunyi bermakna yang 
diucapkan oleh manusia untuk berkomunikasi di atas, sebenarnya, adalah 
sesuatu yang arbitrer. Tidak ada keharusan bentuk – makna – referen tunduk 
pada aturan tertentu. Tidak ada hubungan yang pasti antara bentuk dan 
makna, antara simbol bunyi dan makna yang dikandungnya. Hubungan 
antara /kursi/ dengan maknanya adalah arbitrer. Demikian halnya dengan 
/sekolah/ dengan maknanya juga bersifat arbitrer. Hubungan bentuk dan 
rujukan juga arbitrer. Karena arbitrer, maka tidak ada rumus bahwa jika 
bentuk harus menyesuaikan makna, atau bentuk harus menyesuaikan 
rujukan. Bisa saja benda kecil disebut dom ‘jarum” dan benda yang berefek 
besar disebut bom.  
 
Indikator sifat yang kedua adalah konvensional. Artinya, sesuai konvensi1. 
Artinya, meskipun arbitrer, makna itu disetujui oleh seluruh pengguna 
bahasa. Bentuk-makna yang arbitrer itu tetaplah hasil kesepakatan, tetaplah 
digunakan oleh penuturnya. Benda untuk duduk disebut kursi dan bukan 
meja adalah sebuah konvensi. Penutur bahasa tidak akan menyebutnya 
sebagai kariki, maopta, atau curiso. 
 
Indikator sifat ketiga adalah dinamis. Artinya, bahasa itu mengalami 
perubahan karena terpengaruh oleh aktivitas penuturnya. Dalam linguistik, 
hal ini disebut kontak bahasa. Kontak bahasa menyebabkan perubahan. 
Meskipun demikian, perubahan itu tetaplah bersistem. Kalau Anda 
mencermati bahasa Indonesia masa lampau, dengan bahasa Indonesia 
masa sekarang, Anda akan menemukan beberapa perbedaan. Itu sifat 
kedinamisan bahasa. Oleh karena itu, penelitian terhadap komponen bahasa 
seyogyanya dilakukan tiap 50 tahun sekali agar perubahan dari komponen-
komponen itu dapat tercatat dengan baik. Sifat dinamis ini terlihat jelas pada 
bahasa yang mengalami perkembangan seperti pidgin ke creole dan bahasa 
yang mengalami proses kematian. 
 
Indikator sifat keempat adalah produktif. Artinya, sistem bahasa itu terus 
menerus melahirkan bentuk-bentuk baru, konstruk-konstruk baru yang 
semakin lama semakin cermat dan tepat. Produktif juga berarti lahirnya 
bentuk-bentuk baru dari gramatika yang sama. Oleh karena itu, ciri produktif 
ini didampingi oleh ciri sederhana, yakni bahwa sistem bahasa itu sederhana 
tetapi produktif. Artinya, meskipun penutur terus menerus melahirkan tuturan 
yang tidak pernah sama, penutur terus menerus membuat konstruk yang 
rumit, sistem dasarnya sama. Pola S-P-O-K misalnya, dapat direalisasikan ke 
dalam ribuan, bahkan jutaan bentuk. Sifat produktif ini memungkinkan 
sebuah bahasa eksis dan tetap digunakan penuturnya.  
 
Indikator sifat kelima adalah bervariasi. Artinya, bahasa itu digunakan oleh 
penutur dengan latar belakang sosial yang berbeda, berusia berbeda, 
berjenis kelamin berbeda, dan untuk tujuan yang berbeda, sehingga bahasa 
itu menjadi “berbeda-beda”. Coba Anda amati bahasa Indonesia yang 
digunakan anak-anak, remaja, dan orang tua. Lalu amati bahasa Indonesia 
para politikus, para dosen, dan TNI. Berbeda-beda tapi berada dalam 
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1!!Konvensi!di!sini!harus!didasarkan!pada!register!linguistik,!yakni!kesepakatan!
atau!permufakatan!yang!dibuat!dan!disetujui!oleh!komunitas!atau!penutur!
bahasa.!Konvensi!di!bidang!lain,!seperti!bidang!politik!dan!hukum,!tidak!dicakup!
dalam!pengertian!ini.!
!



cakupan bahasa Indonesia, bukan? Perbedaan itu muncul karena faktor 
pemakaian dan pemakainya. Itulah yang disebut bervariasi. Indikator ini 
teralisasi melalui dialek, sosioleh, kronolek, genekolek, dan sebagainya. 

 
Kini timbul pertanyaan untuk mahasiswa ketika harus mempertahankan konsep 
risetnya, “Apakah ada bahasa wanita, meskipun yang menuturkan wanita? Lalu 
bagaimana dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang? Bahasa 
Wanita itu tidak ada!! Lalu mengapa Anda menyebut bahasa wanita?” Mahasiswa 
pun down dan buyar semua konsep tentang bahasa. 
 
Jangan melupakan bahwa indikator unsur dan indikator sifat bahasa memiliki 
realiasasi atau perwujudan. Anda harus ingat bahwa bahasa itu diucapkan oleh 
manusia, dan manusia itu punya identitas. Maka semua yang diucapkan manusia 
berupa bunyi bersistem yang bermakna tersebut adalah bahasa. Hanya saja, 
tatarannya bukan langua tetapi parole. Parole itulah data bahasa yang 
sesungguhnya. Parole-parole inilah yang menjadi objek riset demi menegakkan 
bahasa dalam konsep langue. Oleh karena itu, lebih aman apabila Anda 
menggunakan istilah “tuturan wanita” daripada bahasa wanita. Bagaimana pun, 
semua parole adalah wujud bahasa. Oleh karena itu, Anda harus yakin menjawab 
bahwa yang Anda teliti adalah bahasa, yakni bahasa yang dituturkan oleh wanita, 
sebagaimana bahasa tertentu yang dituturkan oleh pegawai bank, oleh dokter, oleh 
anak-anak, dan oleh kaum bangsawan. Bukan hanya itu, dalam realisasi lain terkait 
sarana, kita mengenal bahasa tulis, bahasa media massa. Kita juga mengenal 
bahasa terkait jenis bahasa, seperti bahasa aglutinatif, bahasa inflektif. Anda tidak 
ragu? Silakan bukan KBBI.  
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