
Linguistika Akademia 
Vol.2, No.2, 2013, pp. 211~223 
ISSN: 2089-3884 

  
BAHASA YANG DIPENGARUHI BUDAYA DALAM NOVEL “THE 

GREAT GATSBY” 
 
 

Yuliningsih  
e-mail: Yulins_03@yahoo.co.id 

 
ABSTRACT  
Basically, language is a means of communication in everyday life. While culture 
is the result of the mindset or customs that created by humans. Both language 
and culture are two things that cannot be separated. This study aims to analyze 
that language is influenced by cultural or language-influenced culture? Here the 
author uses the theory of Bloomfield that language is influenced by culture. The 
result of the analysis shows that language appears because it is influenced by 
culture. In everyday life, we find some differences in vocabulary between 
Indonesian and British society, for example: rice and paddy, then in Indonesian, 
especially for Java Society, we find these twelve vocabularies; pari or paddy, 
gabah, beras, sego, upo, intip, katul, kapak, menir, brambut, karuk, dan  dedak. 
There are so many vocabularies of Indonesian compared to the British which has 
only two vocabularies for one kind of plant and the food. From this short 
explanation, the author analyzes the language that is contained in the novel of 
The Great Gatsby which is found some languages that influenced by the culture, 
especially American culture.  
 
ABSTRAK 
Pada dasarnya, bahasa adalah sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
Sedangkan budaya adalah hasil pola pikir atau adat istiadat yang diciptakan oleh 
manusia. Bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian 
ini bertujuan menganalisis apakah bahasa dipengaruhi oleh budaya ataukah budaya 
yang dipengaruhi bahasa? Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan teori 
Bloomfield bahwa bahasa dipengaruhi oleh budaya. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa bahasa muncul karena dipengaruhi oleh budaya misalnya dalam kehidupan 
sehari-hari kita menemukan beberapa perbedaan kosakata bahasa antara 
masyarakat Indonesia dan masyarakat Inggris, misalnya: rice yang berarti nasi, dan 
paddy yang berarti padi, kemudian di dalam masyarakat Indonesia, khususnya 
masyarakat Jawa, kita mengenal dua belas kosakata, di antaranya; pari atau padi, 
gabah, beras, sego, upo, intip, katul, kapak, menir, brambut, karuk, dan  dedak. 
Terdapat begitu banyak kosakata yang dimiliki masyarakat Indonesia dibandingkan 
dengan masyarakat Inggris yang hanya memiliki dua kosakata untuk satu jenis 
tumbuhan dan makanan tersebut yaitu paddy dan rice. Dari penjelasan tersebut, 
penulis menganalisis bahasa yang terdapat dalam novel The Great Gatsby yang 
mana banyak ditemukan bahasa yang dipengaruhi budaya khususnya budaya 
Amerika yang begitu melekat. 
 
Kata kunci : bahasa, budaya, The Great Gatsby. 
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A. Pendahuluan  
Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan beberapa perbedaan 
kosakata bahasa antara masyarakat Indonesia dan masyarakat 
Inggris, misalnya: rice yang berarti nasi, dan paddy yang berarti padi, 
kemudian di dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat 
Jawa, kita mengenal dua belas kosakata, diantaranya; pari atau 
padi, gabah, beras, sego, upo, intip, katul, kapak, menir, brambut, 
karuk, dan  dedak. Terdapat begitu banyak kosakata yang dimiliki 
masyarakat Indonesia dibandingkan dengan masyarakat Inggris 
yang hanya memiliki dua kosakata untuk satu jenis tumbuhan dan 
makanan tersebut yaitu paddy dan rice. Chaer juga mengungkapkan 
dalam bukunya Linguistik Umum (2007), masyarakat Eskimo yang 
sehari-hari bergelut dengan salju mempunyai lebih dari sepuluh 
buah kata untuk menyebut berbagai jenis salju. Sedangkan 
masyarakat Indonesia yang tidak dikenai salju hanya mempunayi 
satu kata yaitu salju. Itu pun serapan dari bahasa Arab. Kenyataan 
juga membuktikan masyarakat yang kegiatannya sangat terbatas, 
seperti masyarakat suku-suku bangsa yang terpencil, hanya 
mempunyai kosakata yang juga terbatas jumlahnya. Sebaliknya 
masyarakat yang terbuka, yang anggota-anggota masyarakatnya 
mempunyai kegiatan yang sangat luas, memiliki kosakata yang 
sangat banyak. Bandingkanahh, dalam kamus Inggris Webster’s 
terdaftar lebih dari 600.000 buah kata, sedangkan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia tidak lebih dari 60.000 buah kata. 
(Chaer,2007).  

Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam 
berkomunikasi seperti yang dikemukakan Kridalaksana (1983, dan 
juga dalam Djoko Kenthono 1982) “Bahasa adalah sistem lambang 
bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok 
sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan 
diri”. Tanpa bahasa kegiatan manusia tidak akan berjalan, seperti 
yang dijelaskan pula di atas bahwa bahasa itu digunakan para 
anggotanya untuk berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. 
Sedangkan budaya adalah hasil adat istiadat atau kegiatan yang 
dilakukan oleh manusia. Selain itu bahasa dan budaya adalah dua 
hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dan dari sini 
muncul pertanyaan, bagaimana bahasa itu bisa muncul dalam 
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kehidupan manusia apakah bahasa muncul karena dipengaruhi 
budaya  ataukah bahasa yang mempengaruhi budaya?  

Di dalam novel The Great Gatsby terdapat banyak bahasa 
yang menarik untuk dianalisis. Selain itu, di dalam novel tersebut 
sangat berkaitan dengan budaya Amerika. Ketika peneliti membaca 
novel tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa 
bahasa yang di Indonesia jarang atau mungkin tidak dikenal. Seperti 
yang sudah disebutkan di atas misalnya saja ‘hog’ yang berarti babi, 
lebih tepatnya adalah babi yang dibiarkan untuk tumbuh besar 
sehingga dapat dimakan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia babi 
tidak dinamakan untuk setiap jenisnya. Untuk itu penulis 
menganalisis beberapa bahasa atau kosakata yang jarang ditemui 
dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam novel The Great 
Gatsby yang sangat kental dengan budaya Amerika. 

Terdapat dua teori dalam hubungan antara budaya dan 
bahasa. Yaitu teori yang mengungkapkan bahwa bahasa 
mempengaruhi budaya (Sapir-Whorf) dan budaya mempengaruhi 
bahasa (Bloomfield). Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf dalam 
Abdul Chaer (2007) yang menyatakan bahwa bahasa 
mempengaruhi kebudayaan. Atau dengan lebih jelas, bahasa itu 
mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat 
penuturnya. Jadi, bahasa itu menguasai cara berpikir dan bertindak 
manusia. Apa yang dilakukan manusia selalu dipengaruhi oleh sifat-
sifat bahasanya. Hipotesis Sapir-Whorf ini memang tidak banyak 
diikuti orang; tetapi hingga kini masih banyak dibicarakan orang, 
termasuk juga dalam kajian antropologi. Yang banyak didikuti orang 
malah pendapat yang merupakan kebalikan dari hipotesis Sapir-
Whorf itu, yaitu bahwa kebudayaanlah yang mempengaruhi bahasa 
(D.Bloomfield). Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas yang 
mengungkapkan bahwa terdapat banyak kosakata yang terbentuk 
dari pola pikir atau budaya, maka penulis memutuskan untuk 
menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan teori D. 
Bloomfield, teori yang mengungkapkan bahwa bahasa muncul 
karena dipengaruhi budaya.  

 
B. SEKILAS TENTANG BAHASA DAN BUDAYA 
Seperti yang dikemukakan Kirdalaksana (1983, dan juga dalam 
Djoko Kenthono 1982), “Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 
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arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk 
bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri”.  

Menurut Bloomfield, Harris dan Voegeli dalam Oka 
(1974:113),  bahasa jika ditinjau dari luar dirinya adalah sebagai alat 
dan wadah kebudayaan dalam wujud kegiatan berbahasa baik 
dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan.  

Dalam bukunya “Komunikasi Antarbudaya: Panduan 
Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya” Deddy 
Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, 2006 mengemukakan bahwa 
budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat 
kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut 
menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini 
tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. 

Tanpa bahasa kegiatan manusia tidak akan berjalan, seperti 
yang dijelaskan pula di atas bahwa bahasa itu digunakan para 
anggotanya untuk berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. 
Sedangkan budaya adalah hasil adat istiadat atau kegiatan yang 
dilakukan oleh manusia. Sehingga bahasa dan budaya adalah dua 
hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan bagaikan dua 
sisi keping logam yang berjalan beriringan. 

 
C. PEMBAHASAN 
1. Data Bahasa 

 
No Kata Arti  Hal 

1 Mansion  Rumah yang sangat 
besar dan mahal 

7, 9,24,85, 

2 Hog  Babi 185 

3 Shandwhices  Roti isi / lapis 39 

4 Drawbridge Jembatan gantung 27 

5 Biscuit  Biskuit 32,121,191 

6 Snow Salju 83,187,188 

7 Pool Kolam 7,24,87,98,114,164, 
172,173,176,183 

8 Champagne Sampanye / minuman 
anggur 

 43,51,52,56, 
108,109,111 
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2. Analisis 

 
a. Mansion = Rumah yang sangat besar dan mahal. 

 “Mansion” berarti “a very large expensive house” (Cambridge, 
2008), rumah yang sangat besar dan mahal, dalam bahasa 
Indonesia kita hanya mengenal kata rumah saja, besar  atau kecil, 
nyaman atau tidak, tetap saja dinamai rumah. Jika pun ada rumah 
yang sangat besar dan mahal itu tidak dinamai menjadi satu kata 
saja tapi berfrase, dan menyebutnya menjadi rumah yang sangat 
besar. Selain itu di dalam bahasa Inggris juga terdapat kata “home” 
dan “house”,  mereka pun memiliki arti yang sama “rumah”. Namun 
di dalam bahasa Inggris home dan house memiliki makna yang 
berbeda. House mempunyai arti diantaranya : 
a. A building which people, usually one family, live in (Cambridge, 

2008), sebuah bangunan dimana orang-orang biasanya tinggal 
dalam satu keluarga.  

b. All the people living in a house (Cambridge, 2008), semua 
orang tinggal dalam sebuah rumah.  

c. A building where animals are kept (Cambridge, 2008), sebuah 
bangunan tempat hewan – hewan dipelihara. 

d. A building or part of a building which is used for a special 
purpose (Cambridge, 2008), sebuah bangunan atau bagian dari 
sebuah bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu. 
  Berdasarkan penjelasan penjelasan di atas house memiliki 
arti bangunan yang biasa ditinggali bahkan bangunan untuk 
tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa house adalah sekedar bangunan saja. 
 Kemudian kata home memiliki arti, diantaranya: 

a. The house, apartment, etc. where you live, especially with your 
family (Cambridge, 2008), rumah, apartemen,dll dimana kamu 
tinggal, khususnya dengan keluargamu. 

b. A house, apartment, etc. when it is considered as property 
which you can buy or sell (Cambridge, 2008), sebuah rumah, 
apartemen, dll ketika dapat dianggap sebagai properti yang 
mana kamu dapat membeli atau menjualnya 

c. The type of family you come from (Cambridge, 2008), tipe 
keluarga  darimana kamu berasal. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa home 
adalah rumah yang bukan sekedar bangunan saja seperti house. 
Rumah di sini berarti juga kenyamanan di dalamnya, atau bisa 
dikatakan bahwa house lebih merujuk kepada pengertian rumah 
secara fisik sedangkan home lebih merujuk kepada pengertian 
rumah secara emosi atau perasaan. 

Sedangkan di Indonesia kita hanya mengenal satu nama 
rumah yaitu rumah itu sendiri, baik bangunan atau dari perasaan 
tidak dibedakan namanya, sehingga rumah itu nyaman atau tidak 
tetap saja dinamakan rumah tidak seperti yang terdapat dalam 
bahasa Inggris. 

b. Hog = babi 

Dalam bahasa inggris terdapat kata ‘hog’ yang berarti ‘ a pig, 
especially one which is allowed to grow large so that it can be eaten ’ 
(Cambridge, 2008), babi yang dibiarkan untuk tumbuh besar 
sehingga dapat dimakan, kemudian masih ada arti lainnya lagi yaitu 
‘a male pig with its sexual organs removed which is kept for its meat’ 
(Cambridge, 2008), seekor babi jantan dengan organ seksual yang 
dipotong yang kemudian dipelihara untuk diambil dagingnya. Dalam 
bahasa Inggris juga terdapat kata ‘pork’ dan ’pig’. Dalam masyarakat 
Inggris, dua bahasa tersebut adalah dua hal yang berbeda dari satu 
jenis hewan yang sama, pork memiliki arti ‘meat from a pig, eaten as 
food’ (Cambridge, 2008) yang berarti bahwa pork adalah daging babi 
yang dimakan seperti makanan. Sedangkan pig, memiliki arti ‘a large 
pink, brown or black farm animal with short legs and a curved tail, 
kept for its meat’  yang berarti bahwa babi adalah seekor hewan 
yang besar, merah jambu, coklat atau hitam diternakkan dengan kaki 
pendek, ekor melengkung dan dimanfaatkan dagingnya. Begitu 
banyak kosakata untuk ‘babi’ di dalam bahasa Inggris namun dalam 
bahasa Indonesia hanya ada satu bahasa untuk menyebut satu jenis 
benda tersebut yaitu ‘babi’, baik untuk dagingnya ataupun 
hewannya. Karena masyarakat Indonesia tidak memiliki kebiasaan 
atau budaya menyantap daging babi, maka Indonesia hanya 
mengenal satu nama saja yaitu babi. Sedangkan, dalam bahasa 
Inggris terdapat tiga kosakata untuk kata babi. 
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c. Sandwich = Roti lapis 

“Sandwich” mempunyai arti  “two pieces of bread, sometimes 
spread with butter or margarine , and with some other usually cold 
food between them” (Cambridge, 2008) yang berarti dua potong roti, 
kadang-kadang ditaburi dengan mentega atau margarin, dan disisipi 
dengan beberapa makanan dingin lainnya antara dua potong roti 
tersebut. Kemudian disebutkan pula dalam kamus John. M. Echols, 
sandwich adalah roti berlapis/isi/apit.  sedangkan masyarakat Inggris 
dan Amerika mempunyai banyak nama untuk setiap jenis sandwich 
yang berbeda- beda, diantaranya;  

a. Club sandwich, yaitu a sandwich made from three pieces of 
bread with meat, egg, cheese, salad or other cold food between 
them (Cambridge, 2008)  , roti lapis yang dibuat dari tiga potong 
roti dengan daging, telur, keju, salad atau makanan dingin 
lainnya. 

b. Double-decker (sandwich), yaitu a sandwich made with three 
pieces of bread with food such as cold meat or cheese between 
them (Cambridge, 2008) , roti lapis yang dibuat dengan tiga 
potong roti dengan makanan seperti daging dingin atau keju 
diantara roti lapis tersebut. 

c. Jam sandwich , yaitu two pieces of bread with jam between 
them, or a type of cake made in two parts with jam spread 
between (Cambridge, 2008), dua potong roti dengan selai 
diantara roti, atau sejenis kue yang dibuat menjadi dua bagian 
dengan selai diantara roti tersebut. 

d. Open � sandwich, yaitu a single slice of bread with various 
types of food, such as cold fish or meat, on the top (Cambridge, 
2008), satu potong roti dengan bermacam macam makanan, 
seperti ikan atau daging dingin di atasnya.  

e. Sandwich cake, yaitu a cake consisting of two thin round layers 
with a filling such as cream between them (Cambridge, 2008), 
kue yang berisi dua potongan melingkar kecil dengan isi seperti 
krim diantaranya. 

f. Butty , yaitu Northern Informal for a sandwich (= two pieces of 
bread with food between them) (Cambridge, 2008),, bahasa 
gaul untuk roti lapis atau sandwich daerah utara, yaitu dua 
potong roti dengan makanan diantaranya.  
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g. Sarnie UK informal for a sandwich (Cambridge, 2008),, yaitu 
bahasa gaul masyarakat Amerika untuk menyebut sandwich. 

h. Dan kemudian sandwich bar yaitu, a small shop where you can 
buy sandwiches, especially to eat during the working day 
(Cambridge, 2008), toko kecil dimana kamu dapat membeli 
sandwiche, khususya untuk makan selama hari kerja. 

  Karena masyarakat Inggris dan Amerika mempunyai 
kebudayaan mengkonsumsi sandwich atau roti lapis maka mereka 
pun mempunyai banyak bahasa untuk setiap jenisnya. Bahkan 
mereka mempunyai bahasa gaul sendiri untuk sandwich yaitu sarnie 
dan butty. Kemudian mereka menamai sendiri toko yang khusus 
menjual sandwich  yaitu sandwich bar. Sementara itu di Indonesia 
kita hanya mengenal satu nama roti lapis atau biasa kita sebut 
humberger, karena Indonesia tidak berbudaya makan sandwich, 
maka semua roti lapis yang berasal dari negara Inggris tersebut kita 
namakan Sandwich saja. 
 
d. Drawbridge = jembatan jungkatan / tarikan 

 Drawbridge mempunyai arti “a bridge that can be raised or 
brought down in order to protect a castle from attack or to allow big 
boats to go under it” (Cambridge, 2008) sebuah jembatan yang 
dapat dinaikkan atau diturunkan dengan tujuan untuk melindungi 
istana dari serangan atau untuk mengijinkan kapal besar melewati 
dibawahnya. Di Indonesia jarang bahkan tidak ada drawbridge, 
maka masyarakat Indonesia tidak mengenal nama  jembatan 
jungkatan. Namun masyarakat Indonesia mengenal jembatan 
gantung, yaitu jembatan yang digantung, jembatan tali yang terbuat 
dari tali yang kuat dan jembatan biasa, yang menghubungkan antara 
sebuah jalan yang terputus karena adanya sungai, jalur kereta api, 
atau saluran irigasi.  

Namun bukan saja kata drawbridge yang ada dalam bahasa 
Inggris, ternyata dalam bahasa Inggris terdapat beberapa nama 
jembatan untuk setiap jenisnya, diantaranya yaitu: 
a. Humpbacked bridge,  a small steep road bridge (Cambridge, 

2008), jembatan bongkok atau jembatan jalan kecil yang curam. 
b. Rope bridge, a bridge made of long pieces of rope tied together 

with knots, and wooden boards for people to walk on, used 
especially in the past or for children's games (Cambridge, 
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2008), jembatan tali atau sebuah jembatan yang terbuat dari tali 
yang panjang yang diikat dengan simpul dan papan kayu untuk 
berjalan di atas, terutama digunakan di masa lalu atau untuk 
permainan anak-anak 

c. Suspension   bridge, a bridge which is supported by strong  
steel  ropes hung from a tower at each end of the bridge 
(Cambridge, 2008) jembatan gantung, jembatan yang dibuat 
dengan tali baja yang kuat yang digantung dari sebuah menar 
pada setiap ujung jembatan.  

d. Swing bridge, bridge that can be turned to a position that is at 
90° to its usual position, so that ships can go thr ough 
(Cambridge, 2008), jembatan ayun, sebuah jembatan yang 
dapat berubah posisinya  menjadi 90 ° ke posisi sem ula, 
sehingga kapal dapat melewatinya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat Indonesia hanya mengenal 3 nama jenis jembatan, 
yaitu, jembatan gantung, jembatan tali dan jembatan yang biasanya 
menghubungkan jalan. Namun masyarakat Inggris mengenal lebih 
dari itu, diantaranya adalah jembatan jungkatan, ayun dan bongkok. 
Sesuai dengan kebudayaan mereka negara Industri yang maju, 
teknologi pun semakin maju, dan mereka membuat  jembatan sesuai 
dengan keadaan geografis mereka dan kebutuhan mereka.  

 
e. Biscuit = biskuit 

Biscuit memiliki arti a small, flat cake that is dry and usually 
sweet (Cambridge, 2008) yaitu biskuit, kue datar yang kering dan 
biasanya manis, kemudian a type of bread usually baked in small, 
round pieces, jenis roti yang biasanya dipanggang  dalam ukuran 
kecil dan bulat. Dalam bahasa Inggris biskuit memiliki jenis yang 
berbeda-beda  dengan nama yang berbeda pula, diantaranya yaitu: 
a. Cheese biscuit, a savoury biscuit that is eaten with cheese or 

contains cheese (Cambridge, 2008), yaitu biskuit keju, biskuit 
lezat yang dimakan dengan keju atau berisi keju. 

b. Dog biscuit, a hard baked biscuit for dogs (Cambridge, 2008), 
yaitu biskuit panggang yang keras untuk anjing. 

c. Ginger nut / biscuit, a type of hard biscuit with a ginger flavour 
(Cambridge, 2008), jenis biskuit keras dengan rasa jahe. 
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d. Wafer biscuit, a light sweet biscuit slightly thicker than a wafer 
with a creamy filling (Cambridge, 2008), biskuit manis yang 
ringan sedikit lebih tebal daripada wafer dengan isi krim. 

e. Water biscuit, a thin hard biscuit, which is often eaten with 
cheese (Cambridge, 2008), biskuit air,biskuit keras kecil yang 
sering dimakan dengan keju. 

f. Digestive biscuit, a slightly sweet biscuit made from wholemeal 
flour (Cambridge, 2008), biskuit cerna, biskuit sedikit manis 
yang terbuat dari tepung gandum. 

Di Indonesia kita juga mengenal biskuit, namun hanya 
beberapa nama biskuit saja yaitu, biskuit  dan biskuit bayi. Namun 
pada masyarakat Inggris dan Amerika terdapat beberapa jenis 
biskuit dan beberapa nama pula yang berbeda seperti yang sudah 
dijelaskan di atas, sesuai dengan kebudayaan mereka yang memiliki 
makanan pokok berbahan dasar gandum, bukan nasi seperti 
masyarakata Indonesia. Mereka pun tidak memiliki banyak kosakata 
untuk nasi, karena mereka tidak berbudaya makan nasi seperti 
halnya masyarakat Indonesia yang memiliki banyak kosakata untuk 
kata nasi dengan jenis yang berbeda. 

 
f. Snow = salju 

Salju adalah “the small soft white pieces of ice which 
sometimes fall from the sky when it is cold, or the white layer on the 
ground and other surfaces which it forms”(Cambridge, 2008), 
potongan-potongan es putih lembut kecil yang kadang – kadang 
jatuh dari langit ketika musim dingin, atau potongan putih di atas 
tanah dan permukaan lainnya yang membentuk. Masyarakat 
Indonesia juga mengenal salju, naman tidak se-detail masyarakat 
Inggris  atau Amerika yang menamai salju dengan berbagai nama 
sesuai dengan bentuknya, diantaranya yaitu: 
a. Snow bank, a large pile of snow (Cambridge, 2008), yaitu 

tumpukan salju besar. 
b. Snowdrift, a large pile of snow formed by the wind (Cambridge, 

2008), yaitu tumpukan salju besar yang dibentuk ole angin.  

Masyarakat Indonesia mengenal salju namun karena di 
Indonesia tidak pernah turun salju, maka mereka menamai semua 
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wujud salju dengan satu nama yaitu salju itu sendiri, tidak seperti 
masyarakat Amerika yang didaerahnya sering turun salju, maka 
masyarakat Amerika pun menamai dengan nama yang berbeda pula 
untuk setiap wujudnya. 

 
g. Pool = kolam 

Pool memiliki arti a small area of usually still water 
(Cambridge, 2008), sebuah tempat kecil yang biasanya berisi air, 
dan  a small amount of liquid on a surface (Cambridge, 2008), 
ukuran kecil cairan di permukaan. Dalam bahasa Inggris terdapat 
berbagai macam nama untuk setiap kolam, di antaranya: 

a. Paddling pool, “UK” dan Wading poo “US” a shallow pool that 
small children can play in (Cambridge, 2008), sebuah kolam 
yang dangkal dimana anak – anak kecil dapat bermain di 
dalamnya. 

b. Rock pool ”UK” dan tide pool “US”, a small area of sea water 
contained by the rocks around it (Cambridge, 2008) sebuah 
tempat kecil air laut  yang diisi dengan batu-batu disekitarnya. 

c. Swimming pool, an artificial area of water for swimming, or a 
building containing this (Cambridge, 2008), sebuah tempat air 
buatan untuk berenang, atau sebuah bangunan yang berisi air. 

Dalam bahasa Inggris kita mengenal lima nama untuk tiga 
macam kolam, untuk kolam batu dan kolam anak – anak saja 
masyarakat Amerika dan British memberikan nama yang berbeda. 
Sedangkan masyarakat Indonesia hanya mengenal kolam renang 
dan kolam ikan, dan tidak mengenal kolam batu, karena negara 
Indonesia negara maritim yang kaya akan laut dan airnya, maka 
masyarakat Indonesia hanya mengenal dua nama itu saja. 

 
h. Champagne = sampanye 

 “Champagne” mempunyai arti an expensive white or pink 
fizzy wine made in the Champagne area of Eastern France, or, more 
generally, any similar wine. Champagne is often drunk to celebrate 
something (Cambridge, 2008), minuman anggur putih dan merah 
jambu mahal penuh gelembung yang dibuat di daerah Champagne 
di Perancis bagian timur laut, atau seperti anggur pada 
umumnya.Pada masyarakat Indonesia kita hanya mengenal istilah 
“anggur” saja atau minuman anggur untuk segala jenis minuman 
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anggur, namun pada masyarakat Inggris, yang berbudaya minum 
anggur, mereka membedakan untuk setiap jenis anggurnya yaitu: 

a. Dessert wine, a sweet wine, especially for drinking with sweet 
food (Cambridge, 2008), minuman anggur manis, khususnya 
untuk minum dengan makanan yang manis juga.  

b. Fortified wine, a wine that contains more alcohol than wines 
usually do (Cambridge, 2008), minuman anggur yang berisi 
lebih banyak alkohol daripada anggurnya.  

c. Table wine, a wine which is not very expensive and is of 
average quality (Cambridge, 2008), minuman anggur yang tidak 
terlalu mahal dan berkualitas rata – rata. 

d. Ginger wine, a strong alcoholic drink made with ginger 
(Cambridge, 2008), minuman dengan alkohol yang kuat yang 
dibuat dari jahe 
Bahkan disana juga terdapat: 

e. Wine bar, a bar or small restaurant which serves mainly wines 
(Cambridge, 2008), restauran kecil yang khusus menyediakan 
minuman anggur. 

f. Wine rack, a wooden or metal frame used to store bottles of 
wine horizontally (Cambridge, 2008), rak yang terbuat dari besi 
atau kayu yang digunakan untuk menyimpan botol-botol anggur  
secara horisontal. 

Masyarakat Inggris dan Amerika yang mempunyai 
kebudayaan minum anggur, membuat mereka menciptakan nama 
untuk setiap jenis wine yang berbeda, tidak seperti Indonesia yang 
hanya mengenal dua nama wine, yaitu anggur merah dan anggur 
putih karena Indonesia tidak berbudaya minum anggur. Disanapun 
juga mempnyai nama sendiri untuk tempat yang khusus menjual 
minuman anggur yaitu wine bar, karena budaya minum anggur 
begitu kental pada masyarakat Amerika sehingga mereka pun 
memiliki nama untuk restoran minuman anggur dan juga tempat atau 
rak untuk menyimpan botol-botol  anggur pun mereka namai wine 
rack. Di Indonesia tidak akan sedetail itu  menamainya, karena 
Indonesia tidak memiliki budaya minum anggur.  
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D. KESIMPULAN 
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa 

muncul karena adanya budaya terlebih dahulu sehingga munculah 
sebuah bahasa. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia tidak berbudaya minum 
anggur, maka dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan berbagai 
nama untuk setiap jenis minuman anggur yang berbeda. Sebaliknya 
di dalam bahasa Inggris tidak ditemukan pula nama-nama untuk 
setiap jenis padi yang sudah diolah ataupun belum diolah karena 
mereka tidak berbudaya makan nasi, misalnya beras, beras, sego, 
upo, intip, katul, kapak, menir, brambut, karuk, dan  dedak. Dari 
penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa budaya dan bahasa 
adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan  
bagaikan dua sisi dari keping koin yang selalu bersamaan.  
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