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ABSTRACT 
Culture that influence people language is about how the condision of cultue in 
a nation that can build language variousity in cityzen. The purpose of this 
research is to find people culture that gives an effect to language that they use. 
Besides that, it is also have purpose to compare about two cultures that are 
Indonesia and Amerika, each of them has superiority and lackness. The 
differences of the culture will be found the results that culture is related with 
people language. Methode that is used in this research is translation equality 
methode and also referential equality methode, because beside we focus on 
two languages, this research also discuss about the fact of language in real 
life. This research has given results that culture is really tight with people 
language, and also culture is affected by some factors, and the factors 
automatically influence the language. 
 
Key words: language, culture, America, Indonesia, influence. 

 

ABSTRAK 
Budaya yang mempengaruhi bahasa masyarakat adalah tentang bagaimana 
sebuah keadaan budaya suatu bangsa yang nantinya mampu menciptakan 
keberagaman bahasa dalam suatu masyarakat. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana budaya masyarakat yang beragam 
memberikan dampak pada bahasa yang digunakan. Selain itu juga bertujuan 
untuk membandingkan dua kebudayaan antara Indonesia dan Amerika yang 
masing-masing memiliki kelebihan dan kekuranga, dengan perbedaan budaya 
tersebut nantinya akan didapat hasil bahwa budaya Identik dengan bahasa 
masing-masing masyarakatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode padan translation dan juga metode padan referential, karena 
selain fokus pada dua bahasa berbeda penelitian ini juga membahas tentang 
bagaimana fakta bahasa. Penelitian ini telah memberikan hasil bahwa 
ternyata, budaya sangat identik dengan bahasa masyarakatnya, selain itu juga 
budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor tersebut otomatis 
mempengaruhi bahasa. 

Kata kunci: bahasa, budaya, Amerika, Indonesia, pengaruh. 
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A. PENDAHULUAN 
Bahasa merupakan alat berkomunikasi, sehingga manusia dapat 
menyampaikan pikirannya. Setiap masyarakat menggunakan 
bahasa mereka dan menjadikannya sebagai penunjuk apa yang 
ingin mereka ungkapkan kepada lawan bicara. Pengertian ini adalah 
fungsi umum badasa bagi seluruh negara di dunia. Lebih jelasnya, 
setiap bahasa memiliki peran yang sama, meskipun masyarakat 
masing-masing  negara memiliki Bahasa dan budaya yang berbeda 
tetapi secara kodratnya bahasa satu dengan bahasa lain memiliki 
fokus dan merujuk pada titik yang sama yaitu menggambarkan 
pikiran manusia yang cenderung memiliki kesamaan juga.  

Setiap kelompok tentu memiliki perbedaan dalam hal 
budaya, yang akan kita bahas dalam penelitian ini adalah 
bagaimana keadaan budaya masyarakat Indonesia dan Amerika 
sehinga kita bisa mengetahui perbedaan bahasa yang digunakan 
oleh masing- masing negara. Amerika adalah negara besar yang 
memiliki budaya yang sangat berbeda dengan Indonesia. Perbedaan 
tersebut sangat terlihat dari perilaku masyarakat sosial, ilmu 
pengetahuan, dan kemajuan negaranya. Meskipun Indonesia dalam 
hal kemajuan negara jelas tertinggal dengan Amerika tetapi dalam 
hal sosial Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan Amerika. 
Indonesia yang sangat santun, dan memiliki perilaku sosial yang 
tinggi adalah hal yang patut dijadikan sebuah kebanggaan. 
Perbedaan Budaya setiap masyarakat menghasilkan keberagaman 
bahasa dan menjadi pembeda terhadap negara lain. Singkatnya, 
budaya memiliki peran dalam pembentukan bahasa. Pada kasus ini, 
perbedaan budaya di Indonesia dan Amerika akan memberikan 
dampak pada perbedaan bahasa untuk masing-masing negara. 
Sebagai contoh dari perbedaan tersebut adalah sebagai berikut, 
kata she/ he/ it dalam bahasa Inggris, Dia/beliau, dalam bahasa 
Indonesia. 

Dalam bahasa Inggris kita mengetahui bahwa kata ganti 
orang ketiga untuk menyebut orang adalah dengan menggunakan 
she/he. Kata tersebut diklasifikasikan berdasarkan gender. Bila 
dikaitkan dengan budaya masyarakat barat khususnya dalam hal ini 
Amerika, mereka lebih mengedepankan gender dibandingkan usia. 
Bahkan di Amerka, terdapat ungkapan yang sering digunakan 
seperti contoh “ ladies first”. budaya mereka lebih mengutapakan 
wanita karena dianggap wanita lebih lemah dibandingkan laki-laki. 
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Berbeda dengan bahasa di Indonesia, untuk menyebut orang ketiga 
masyarakat indonesia menggunakan kata dia/ beliau. Masyarakat 
Indonesia lebih mengedepankan kelas sosial atau usia seseorang. 
Kata dia digunakan untuk yang sebaya atau lebih tua tetapi memiliki 
kelas social yang sama, sedangkan kata beliau digunakan untuk 
orang yang memiliki kelas sosial lebih tianggi atau dituakan dalam 
masyarakat.   

Contoh lain dari budaya yang memberikan dampak pada 
perbedaan bahasa adalah keadaan Indonesia yang memiliki 
beragam buah tropis seperti durian, rambutan, salak dan sebagainya 
yang tidak dimiliki oleh negara Amerika. Sehingga ketika masyarakat 
Amerika mengenal buah ini maka bahasa yang mereka gunakan 
mengikuti bahasa yang telah kita miliki. Begitu juga sebaliknya, 
Amerika memiliki kemajuan teknologi yang luar biasa, sehingga 
mereka lebih tahu tentang benda-benda yang mereka miliki, seperti 
contoh motor, AC, hand phone, dan sebagainya. Masyarakat 
Indonesia tidak bisa menyebut benda-benda terrsebut dengan kata-
kata yang diciptakan sendiri, masyarakat Indonesia mengikuti nama 
yang telah diberikan oleh negara penciptanya ketika mereka telah 
mengenal benda tersebut. 
 Dari contoh diatas telah terdapat gambaran bagaimana 
budaya mempengaruhi bahasa masyarakatnya. Untuk penelitian 
lebih lanjut kita akan fokus kepada : 1. Bagaimana budaya 
memberikan dampak terhadap bahasa masyarakat Indonesia dan 
Amerika. 2. Faktor apasaja yang melatar belakangi perbedaan 
budaya dan bahasa di masing –masing negara Amerika dan 
Indonesia. 
 Penelitian ini menggunakan metode padan referential 
dikarenakan yang menjadi penentu adalah fakta yang ditunjuk oleh 
bahasa. Meskipun dalam penelitian ini terdapat perbandingan dua 
bahasa tetapi yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana 
fakta-fakta bahasa yang terjadi di dua negara yaitu Indonesia dan 
Amerika. 

 
B. LANDASAN TEORI 

a. Bahasa  
Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan 
oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, 
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berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Definisi Djoko kentjono 
ini sejalan dengan definisi dari Barber, Wardhaugh, Trager, De 
Saussure, dan Bolinger. 
 Dalam istilah lain Bahasa merupakan sarana komunikasai 
yang efektif meskipun tidak sempurna, ketidak sempurnaan itu yang 
menjadi salah satu terjadinya kesalah pahaman dalam komunikasi. 
 
b. Budaya  
Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki 
bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi 
ke generasi. Dalam arti luas kebudayaan berarti perilaku yang telah 
tertanam, ia merupakan totalitas dari sesuatu yang dipelajari oleh 
manusia, akumulasi dari pengalaman yang dialihkan secara sosial, 
tidak sekadar  catatan ringkas, tetapi dalam bentuk perilaku melalui 
pembelajaran sosial. 

Hipotesis Sapir-Whorf lazim disebut teori relativitas 
bahasa. Edward Sapir (1884-1939) adalah seorang linguis Amerika 
yang sangat memahami konsep-konsep linguistik Eropa sedangkan 
Benjamin Lee Whorf (1897-1941) adalah muridnya. Mereka banyak 
mempelajari bahasa-bahasa orang Indian. 
 
c. Konsep kebahasaan menurut hipotesis sapir-whorf 
Hipotesis sapir – whorf memiliki dua versi, yaitu versi ekstrem dan 
versi moderat. 1. Versi ekstrem dikenal dengan determenisme 
bahasa (linguistic determenism), yang menyatakan bahwa 
bahasayang digunakan akan menentukan cara pandang dan pola 
pikir penuturnya dalam melihat realitas dunia. 2. Versi moderat, yang 
biasa dikenal dengan relativitas bahasa (linguistic relativity) 
menyatakan perbedaan dalam berbagai bahasa mempengaruhi pola 
pikir yang berbeda dari penutur bahasa.(Strazny, 2005: 927) 
 Yang membedakan antara kedua versi tersebut yaitu jika 
dalam versi ekstrem dianggap sebagai penentu mutlak cara 
pandang dan pola pikir penuturnya terhadap kehidupan sehari-hari, 
yang kemudian mengkristal ke dalam budaya. Dikatakan moderat 
karena bahasa hanya mempengaruhi cara pandang dan pola pikir 
penuturnya terhadap kehidupannya sehari-hari, tidak sampai taraf 
menentukan. 

Bahasa yang mempengaruhi pola pikir menurut Sapir-Whorf 
adalah bahasa dalam bentk kosa-kata dan struktur grammatika 
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(Chapman et.al.2009,116). Misalnya ada dua bahasa yang berbeda 
namun memiliki kosa kata yang sama , tetap terdapat sedikit 
perbedaan pada tataran kognitifnya karena adanya perbedaan 
penggunaan bahasanya. Sebagai contoh yaitu kata “badan” dalam 
bahasa asrab dan bahasa Indonesia memiliki referen berupa fisik 
manusia namun dalam penggunaannya  di Indonesia kata ‘’badan” 
bisa juga digunakan untuk menyebut lembaga. 

Seorang filsuf jerman, Wilhem von humboldt (1767-1835) lah 
yang dirujuk sebagai bapak Relatifitas Bahasa. Menurut filsuf ini, 
terdapat hubungan yang erat antara masyarakat, bahasa, dan 
budaya. Dalam pandangan ini, suatu bahasa secara mutlak 
menentukan pola pikir penuturnya ( Kadarisma, 2008:2) 
 

Bahasa     pola pikir       budaya 
 
 Hpotesis Sapir-Whorf ini memang menjadi kontroversi dalam 
kajian bahasa, kognisi, dan budaya. Apakah Alur 
keterpengaruhannya satu arah seperti bagan diatas, atu saling 
berputar pengaruhnya, atau alurnya dapat dibalik?  
Vygotsky (1973) dalam (Chaer,2003) mengatakan bahwa pikiran ( 
kognisi) tidak semata-mata diekspresikan dengan bahasa, tetapi 
pikiran dan kata-kta datang secara bersamaan. Kemudian, seorang 
ahli psikologi, Boroditsky menambahkan bahwa bahasa dan pikiran 
itu meruakan suatu hal yang saling berhubungan, artinya bahasa 
dapat menentukan pikiran dan pikiran menentukan bahasa. 
 

 
 
 
 
 
 

Senada dengan yang dikatakan oleh Humbolt, menurutnya 
manusia pada mulanya memakai pikiran untuk mengkategorikan 
dunia dan menuangkannya dalam bahasa, tetapi begitu bahasa 
telah terbentuk, mereka menjadi terikat oleh apa apa yang mereka 
ciptakan sendiri. Dalam bahasa Jawa, padi memiliki nama yang 

bahasa 

Pola-pikir budaya 
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sangat spesifik, dari pari, gabah, beras, sego, upo, kapak, menir dan 
sebagainya. 

 
 
D. HASIL PENELITIAN 
1. Cara budaya memberi dampak terhadap budaya Indonesia 

dan Amerika. 
Sebagai negara yang berbudaya, masyarakat Indonesia memiliki 
bahasa yang khas sesuai dengan budaya mereka. Budaya 
Amerika juga memiliki variasi, perbedaan tersebut yang nantinya 
akan menjadi bahan penelitian dalam tulisan ini.  
 Manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, dalam 
suatu kelompok ada kemungkinan kesamaan pemikiran 
dikarenakan keaadan dan budaya yang sama. Dari pemikiran 
manusia dalam menghadapi sebuah keadaan maka masyarakat 
akan memiliki budaya. Budaya tersebut nantinya akan 
berdampak pada bagaimana mereka berbahasa. Seperti contoh 
di Indonesia, keadaan wilayah Indonesia yang agraris 
menjadikan sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian. 
Makanan pokok dari masyarakat Indonesia adalah nasi. Nasi 
menjadi hal penting bagi masyarakat, karena begitu pentingnya 
nasi bagi masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia 
memberi nama yang yang sangat spesifik berbagai bentuk nasi. 
Mulai dari tanamannya yaitu padi, gabah sebagi padi yang 
sudah dipetik, beras sebagai gabah yang sudah tidak berkulit, 
nasi adalah beras yang sudah dimasak, bubur adalah nasi yang 
dimasak dengan cara lain, hingga aking sebagai nasi kering. 
Sedangkan untuk masyarakat Amerika hanya memiliki satu 
nama untuk menyebut semua bentuk dari nasi tersebut, yaitu 
rice.  
 Sama halnya dengan Indonesia, Amerika juga memiliki 
makan pokok yaitu roti yang tentunya ini merupakan hal yang 
sangat penting bagi masyarakat di Amerika. Masyarakat 
Amerika juga memiliki spesifikasi nama yang sangat detail 
terhadap roti. Untuk selanjutnya penelitian mengenai bahasa 
Indonesia dan Amerika yang dipengaruhi oleh budaya akan 
dibahas dalam pembahasan dibawah ini. Dari sekian banyak 
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bahasa yang digunakan ada beberapa contoh bahasa Indonesia 
yang bisa dijadikan sampel pembanding dengan bahasa Inggris. 

 
 
Contoh Analisis 
 
1. You dalam bahasa inggris dan kamu dalam bahasa 

indonesia 
Dalam menyebut orang kedua kita mengenal kata you dalam 

bahasa Inggris. Kata tersebut memiliki sifat yang netral 
digunakan untuk semua orang  baik orang tua maupun muda, 
kaya atau miskin dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan 
masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut dapat kita liat 
bahwa masyarakat tersebut lebih cenderung menyetarakan 
siapa saja. Untuk menghormati orang lain  tidak ada sebutan 
spesial bagi orang kedua semua menggunakan “you”, 
sedangkan di Indonesia kata “kamu ” memiliki banyak tingkatan, 
tergantung siapa yang menjadi lawan bicara, misalnya: kamu, 
anda, kau, dikau, dirimu. Kamu dan anda memiliki tingkatan 
kesopanan yang berbeda. Kamu biasanya digunakan untuk 
lawan bicara yang memiliki tingkatan sosial yang setara atau 
dibawah penutur, “anda” digunakan untuk acara resmi dan untuk 
lawan bicara yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi 
dibandingkan penutur. Di Jawa, masyarakat sangat menjunjung 
tinggi sopan santun sehingga dalam bertutur  bahasa yang 
digunakan pun lebih menekankan kepada siapa kita berbicara. 
Misalnya: koe, sampean, njenengan, panjenengan. Mulai dari 
tinggkatan terbawah, menengah dan atas memiliki perbedan 
dalam sapaan.  

 
2. Panggilan kekerabatan untuk orang yang belum dikenal 

  Bagi orang indonesia untuk menyebut orang lain yang belum 
dikenal biasanya menggunakan panggilan kekerabatan, 
misalnya: bapak, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, 
dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa inggris tidak 
demikian, mereka hanya menggunakan : Mr, Mrs, Ms, Sir. 
Panggilan kekerabatan tidak digunakan untuk orang selain 
keluarga. Kebudayaan orang Indonesia dilihat dari bahasa yang 
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mereka gunakan tersebut adalah karena orang Indonesia 
memiliki keramah tamahan dan sifat sosial yang tinggi. 
Masyarakat Indonesia mudah mendapatkan teman bicara 
dengan keramah tamahannya, bahasa yang digunakan tersebut 
seakan menghilangkan jarak sosial terhadap orang yang belum 
dikenal. Meskipun belum saling mengenal , masyarakat 
Indonesia akan menunjukkan rasa kekerabatan. Sedangkan 
untuk masyarakat Amerika cenderung memiliki budaya individual 
yang tinggi. Mereka jarang menyapa orang yang belum dikenal 
hanya untuk sekedar basa-basi. 
 

3. Tenses sebagai pengaruh budaya menghargai waktu 
Bahasa Inggris memiliki tenses, sedangkan dalam bahasa 

indonesia tidak. Hal ini menunjukkan keteraturan waktu 
penuturnya. Masyarakat Indonesia sangat kontras terhadap 
masyarakat barat dalam menghargai waktu. Ini dapat dilihat dari 
bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Masyarakat barat 
menganggap bahwa waktu adalah uang, atau dalam bahasa 
Inggris “ time is money”, sehingga mereka akan memanfaatkan 
waktu sebaik-baiknya, contoh sederhana dalam menghargai 
waktu adalah ketepatan mereka dalam menghadiri sebuah acara 
atau kegiatan. Jika kita liat masyarakat Indonesia cenderung 
mengulur-ulur waktu. Bahkan ada istilah “jam karet”, ini 
dikarenakan masyarakat terbiasa datang terlambat.  

 
4. Silable dalam kata bahasa Inggris 

Kata-kata dalam bahasa Inggris banyak yang hanya terdiri 
dari satu silable atau satu suku kata, berbeda dengan bahasa 
Indonesia, jarang sekali kata yang hanya terdiri dari satu suku 
kata. Misalnya dalam bahasa Inggris: run, speed, walk, do, job, 
mock,sin, true, find, etc. Untuk bahasa indonesia kata kerja 
biasanya terdiri dari 2 silable atau lebih, misal: mencari, 
menggali, membeli, mengambil, gali, ajak, main, dsb. Kata 
dalam bahsa Inggris menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat 
menghargai waktu sehingga dengan kata-kata tersebut mereka 
lebih menghemat waktu. Bahkan jika kita amati cara mereka 
berbicara dalam bahasa Inggris memiliki tempo yang cepat. 
Negara- negara yang menggunakan bahasa Inggris adalah 
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negara-negara maju, budaya mereka adalah lebih banyak 
bertindak dari pada berbicara. 

 
5. Bahasa remaja Indonesia  “ bahasa alay” 

Budaya anak muda jaman sekarang di Indonesia banyak 
mengganti kata-kata lama dengan bahasa baru atau biasa 
disebut bahasa gaul atau bahasa alay. Hal ini menunjukkan 
budaya mereka yang mudah sekali terpengaruh dengan budaya 
baru. Anak muda sekarang kurang memiliki prinsip yang kuat 
sehingga bahasa mereka pun mudah berubah-ubah mengikuti 
tren dan lingkungan. Saat ini sudah muncul berbagai istilah baru 
yang menggantikan bahasa lama. Budaya anak jaman sekarang 
sudah sangat tidak teratur, mulai dari kehidupan yang tidak 
teratur, cara berpakaian dan bahasa merekapun berubah. 
Misalnya: woles=santai, banget= bingitz/beut, cus= mari, 
cabut=pergi, nyokap/ bokap== ibu/ bapak, dan sebagainya. 
Bahasa seperti ini biasanya digunakan oleh remaja yang labil.  
Budaya mereka yang masih berubah-ubah ternyata memberikan 
dampak pada bahasa mereka yang berubah-ubah pula.  

 
6. Budaya yang mempengaruhi spesifikasi penamaan benda 

 Indonesia mengenal beras dengan berbagai sebutan. 
Amerika sangat lah akrab dengan roti. Masyarakat barat 
mengenal roti dengan banyak sebutan sebagai makanan pokok 
mereka, roti memiliki berbagai macam istilah, yaitu seperti: 
bread, bun, sandwich, hotdog, breadcrumb, crouton dan lainnya. 
Indonesia memiliki nasi sebagai makanan pokok masyarakatnya. 
Sehingga nasi memiliki spesifikasi yang lengkap di Indonesia, 
misal: nasi, beras, gabah, padi,dan sebagainya. Nasi merupakan 
sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, 
mereka hidup dengan mengkonsumsi nasi. Masyarakat Amerika 
hanya memiliki satu istilah untuk menyebut nasi, yaitu dengan 
kata rice. Mereka tidak menggantungkan hidup dengan nasi 
karena nasi bukanlah hal yang menjadi kebutuhan pokok  
masyarakat Amerika. 
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7. Penulisan kata ganti orang pertama dalam bahasa Indonesia 
dan dalam bahasa Inggris 

Dalam bahasa tulisan kata “saya” dalam bahasa Inggris 
ditulis dengan huruf besar (I) meskipun berada ditengah kalimat, 
dalam bahasa Indonesia kata “saya” menggunakan huruf kecil. 
Meskipun setiap negara memiliki aturan penulisan masing-
masing namun bisa diidentifikasikan bahwa penulisan kata ganti 
orang pertama tersebut  menunjukkan budaya di Barat yang 
sangat menjunjung tinggi harga diri. Sedangkan di Indonesia 
yang lebih diutamakan adalah kerendahan hati. 

 
8. Tidak ada kata ulang dalam bahasa Inggris seperti yang 

terdapat dalam bahasa Indonesia  
Misalnya: melukis-lukis, menari-nari, merobek-robek, 

mencari-cari, bersenang-senang. Dilihat dari budaya Indonesia 
yang senang melakukan kegiatan berulang kali. Kesan dalam 
kata diatas adalah melakukan suatu hal yang bisa dilakukan 
cukup sekali atau melakukan suatu hal secara tidak penuh. Jika 
dimasukkan dalam sebuah kalimat: Ana menyanyi dipanggung 
besar Vs Ana menyanyi-nyanyi di panggung besar. Tampak 
bahwa kalimat kedua terkesan bermain-main atau tidak serius. 
Dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan bermain-main adalah 
jest, caper, romp,dan sebagainya.bermain-main dalam bahasa 
Indonesia memiliki makna umum, sedangkan dalam bahasa 
Inggris bermain-main memiliki spesifikasi tergantung dari 
konteks. Bila dikaitkan dengan budaya masyarakat, masyarakat 
Indonesia memiliki pemikiran yang panjang terhadap suatu 
keputusan. Sehingga hasilnyapun kurang maksimal, dilihat dari 
mayoritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kesuksesan 
kemajuan negara masih sangat jauh, berbeda dengan negara 
Amerika yang cenderung melakukan suatu hal dengan sungguh-
sungguh dan maksimal, hasil dari budaya tersebut mereka 
menjadi negara yang sangat kuat dan maju. Bahkan banyak 
Ilmuan Amerika yang rela meneliti dasar jurang yang dalam demi 
mencapai kesuksesan dalam penelitian mereka.  
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9. Perbedaan kata ganti orang ketiga antara Indonesia dan 
Amerika 

Dalam bahasa Inggris sangat jelas pembeda antara 
pronoun orang ketiga: she, he, it. Sedangkan dalam bahasa 
Indonesia untuk orang ketiga biasa menyebut dia, ia tanpa ada 
specifikasi yang jelas untuk membedakan antara laki-laki, 
perempuan dan benda mati, bahkan kita sering mendengar 
kalimat: “ini dia bukunya”, dia bisa digunakan untuk benda mati 
meskipun hanya sebagai pelengkap kata “Itu”. Namun dalam 
bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga tergantung pada 
tingkat sosial dalam masyarakat, dia,beliau. Budaya masyarakat 
barat memang tidak terlalu kental tentang usia, bahkan  rasa 
hormat terhadap yang lebih tua tidak seketat di Indonesia. Justru 
perbedaan gender sangat terlihat disana, bagamaina laki-laki 
memandang wanita dan sebaliknya. Masyarakat barat 
cenderung materialisis, sehingga benda juga dispesifikan dalam 
penyebutannya. Berbeda dengan budaya di Indonesia, rasa 
hormat dan sopan santun adalah hal yang sangat penting. 
Tingkat kesopanan mereka dalam masyarakat akan memberikan 
nama baik bagi setiap individu. Bahkan di Indonesia apabila 
seorang anak tidak menghormati yang lebih tua atau orang yang 
berkelas diatas mereka maka orang tua mereka akan malu , ini 
dikarenakan kesopanan merupakan salah satu penentu nama 
baik keluarga. 

 
10. Sister/brother vs kakak/adik 

Untuk menyebutkan saudara dalam bahasa Inggris lebih 
mengutamakan gender, sister/brother, sedangkan di Indonesia 
lebih mengutamakan usia Kakak/adik. Masyarakatt Indonesia 
memang memiliki keramah tamahan dan sopan ssantun yang 
tinggi. Menghormati orang yang lebih tua adalah kewajiban, 
entah kelas dalam masyarakat berbeda namun setiap orang 
wajib mengormati yang lebih tua. Bahkan di Indonesia muncul 
istilah bahwa “orang tua sudah banyak makan asam garam”, 
sedang kan untuk yang muda mereka memberi istilah “ masih 
bau kencur ”. hal ini menunjukkan bahwa orang yang lebih tua 
lebih banyak tau dan lebih berpengalaman dibanding anak yang 
lebih muda, sedangkan anak muda dianggap belum tau apa-
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apa. Sedangkan untuk masyarakt barat, Amerika khususnya 
mereka memiliki istilah yang sering dipakai yaitu “ ladies first”. 
Darisini dapat kita ambil kesimpulan bahwa di Barat perempuan 
harus didahulukan, dan hal ini sangat berkaitan dengan gender. 
Awal mula terbentuknya gerakan feminisme adalah di Barat, 
gender lebih mendominasi tingkat keharmonisan sosial. 

 
11. Kata banyak/sedikit untuk Indonesia dan 

much/many/few/little untuk Amerika 
Dari kata-kata di atas telah mampu menunjukkan 

bagaimana budaya masyarakat Indonesia dan Amerika. Kata 
tersebut menunjukkan pada kuantitas suatu benda. Di Amerika 
yang kita kenal sebagai negara yang materialis memiliki bahasa 
yang sangat jelas membedakan mana benda Abstrak dan 
konkret, mana yang bisa diukur dan mana yang bisa dihitung. 
Dari bahasa tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa budaya 
masyarakat Amerika yang materialis telah mempengaruhi 
ketepatan bahasa yang berkaitan dengan materi. Sedangkan 
untuk bahasa Indonesia untuk menyebut kuantitas suatu benda 
abstrak atau konkret hanya memiliki satu biner yang 
mencangkup semuanya yaitu kata “banyak/sedikit”. 

 
12.  Perbedaan budaya yang tercermin dari kata male/female 

dan jantan/betina 
Kudua biner male/female dan jantan / betina merupakan 

sebuah hasil dari budaya masing-masing negara tersebut. Kata 
male/female yang ada dalam bahasa Inggris memiliki dua fungsi 
sekaligus, yaitu menyatakan jenis kelamin manusia dan juga 
binatang. Berbeda halnya dengan kata jantan/betina yang ada di 
Indonesia, kata ini hanya digunakan untuk hewan. Sedangkan 
untuk manusia, Indonesia memiliki kata lain yang khusus seperti 
contoh: laki-laki/perempuan, pria/wanita. Jika ditinjau dari 
budaya masyarakat Barat,dalam hal ini Amerika sebagai 
contohnya, mereka memiliki budaya seks bebas. Masyarakat 
barat menganggap hal tersebut adalah kebebasan. Untuk 
budaya masyarakat Indonesia, seks bebas adalah sesuatu yang 
sama sekali tidak dianjurkan bahkan dilarang. Karena 
masyarakat Indonesia memiliki aturan sendiri tentang seks, dan 
untuk membedakan perilaku manusia dengan binatang. 
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2. Faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan budaya dan 
bahasa di masing –masing negara Amerika dan Indonesia. 

 
Dari berbagai perbedaan yang terdapat dalam bahasa dan budaya 
yang telah kita bahas di atas  dari kedua negara tersebut ternyata 
ada beberapa hal yang menjadi latar belakang, antara lain yaitu: 

a. Faktor geografis 

Perbedaan yang sangat tampak dari kedua negara tersebut 
yaitu keadaan wilayah, ternyata keadaan geografis menjadi salah 
satu faktor terjadinya perbedaan bahasa. Budaya lahir dikarenakan 
adanya salah satu faktor ini. Seperti yang bisa kita cermati dari 
kadaan geografis negara Indonesia yang terletak pada garis 
katulistiwa dan menjadi negara tropis, Indonesia memiliki wilayah 
yang sangat cocok sebagai daerah agraris. Tanaman seperti padi 
dan bermacam-macam tumbuhan tumbuh subur di Indonesia, tidak 
heran jika mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan 
kehidupan mereka dari pertanian. Dari budaya bertani yang 
menghasilkan beras menjadikan masyarakat Indonesia memiliki 
bermacam-macam nama untuk setiap bentuk dari hasil olahan padi. 

Begitu juga di Amerika, negara tersebut adalah negara yang 
memiliki empat musim. Masyarakat Amerika lebih familiar dengan 
salju dibandingkan negara Indonesia, sehingga mereka lebih 
mengenal berbagai bentuk salju yang masing-masing bentuk 
memiliki nama tersendiri. 

b. Faktor sosial 

Keadaan sosial masyarakat dalam menyikapi setiap peristiwa sosial 
sangatlah mempengaruhi bahasa. Bagaimana sebuah masyarakat 
memandang satu sama lain dan meberikan perlakuan terhadap 
sesama akan menjadi faktor terjadinya perbedaan fungsi bahasa 
dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Perilaku sosial 
masyarakat Indonesia mampu memberikan dampak yang besar 
terhadap bentuk bahasa yang dimiliki. Keramahan dan rasa sosial 
yang tinggi ditunjukkan juga dari bahasa yang digunakan, seperti 
contoh yang sudah dibahas diatas yaitu kata sapaan untuk orang 
ketiga yang menggunakan sapaan kekerabatan. Dengan 
menggunakan sapaan tersebut masyarakat Indonesia seolah 
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merangkul orang yang belum dikenal untuk merasa dekat dengan 
penutur.  
 Sedangkan di Amerika  bahasa yang mereka gunakan untuk 
menyebut orang ketiga adalah  Mr/Mrs/Sir dan sebagainya. 
Penggunaan Uncle/Aunt/Sister/Brother hanya digunakan untuk 
kerabat atau keluarga. Tingkat keramahan dan rasa sosial di 
Amerika tidak sekental seperti di Indonesia. Masyarakat Barat 
khususnya Amerika memiliki tingkat individualisme yang cukup 
tinggi. Amerika juga lebih cenderung mengutamakan wanita, ini 
menujukan posisi wanita dalam kehidupan sosial. 

c. Faktor Ekonomi 

Keadaan Ekonomi di Amerika tidak diragukan lagi kemajuannya. 
Masyarakat Amerika mayoritas memiliki kehidupan yang makmur 
dan sejahtera. Kecenderungan masyarakat Amerika yang materialis 
juga mempengaruhi bahasa dari masyarakatnya. Telah dibahasa 
dalam penelitian ini bahasa yang digunakan dalam menentukan 
banyak dan sedikitnya sesuatu di Barat sangat lah tergantung dari 
materinya, apakah itu abstrak atau konkret. Untuk menyebut 
kuantitas benda abstrak atau tidak bisa dihitung tetapi bisa ditakar 
menggunakan kata much/little, untuk benda konkret atau bisa 
dihitung dengan tepat disini yang digunakan adalah kata many/few. 
Sedangkan di Indonesia penjelasan kuantitas sesuatu, entah itu 
abstrak atau konkret hanya menggunakan kata banyak/sedikit.  

d. Faktor ilmu dan teknologi 

Faktor teknologi ternyata juga mempengaruhi bahasa yang dimiliki 
oleh suatu kelompok masyarakat. Semakin masyarakat modern 
maka semakin modern juga bahasa yang digunakan. Seperti contoh 
masyarakat yang lebih mengenal ilmu pengetahuan, bahasa yang 
digunakan juga semakin cenderung menggunakan bahasa Intelek. 
Perkembangan teknologi saat ini juga telah berpengaruh terhadap 
bahasa masyarakat. Contoh yang terdapat di Indonesia yaitu bahasa 
anak muda yang sudah sangat akrab dengan internet dan sosial 
media. Mereka mengenal berbagai istilah yang terdapat di sosial 
media bahkan mereka telah menciptakan bahasa sendiri untuk 
menyebut apa yang bisa dilakukan disosial media. Bahasa seperti 
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re-tweet yang jarang digunakan sebelumnya kini menjadi bahasa 
yang umum dikalangan remaja.  
 Masyarakat Amerika memang memiliki tingkat teknologi 
yang tinggi, bila ditinjau dari bahasa yang digunakan oleh 
masyarakatnya memang menunjukkan tingkat Intelektualitas 
masyarakatnya. Misalnya di Indonesia, kata serapan dalam bahasa 
Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris biasanya terdapat atau 
digunakan oleh masyarakat intelek. Sedangkan di Amerika bahasa 
tersebut adalah bahasa keseharian mereka. Sebagai contoh yaitu 
kata: formal, graviti, klasifikasi, deskripsi, interupsi, dan sebagainya. 
 
 
D. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari pembahasan diatas yang dapat peneliti ambil 
adalah budaya memiliki peran dalam pembentukan bahasa 
masyarakatnya. Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan budaya 
ramah-tamah dan kesopanan memiliki bahasa yang sangat 
mencerminkan budaya tersebut. Begitu juga dengan Amerika yang 
memiliki kemajuan negara yang sangat luar biasa tampak bahwa 
budaya mereka tercermin dari bahasanya. Keberagaman kosa kata 
dalam suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan kedekatan 
mereka terhadap suatu hal. Apa yang dimiliki oleh kelompok 
masyarakat mampu menciptakan bahasa mengikuti keadaan 
masyarakat.  
 Dari bahasan diatas juga bisa diambil kesimpulan bahwa 
perbedaan bahasa adalah dikarenakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi budaya. Seperti faktor geografis, sosial, ekonomi, 
serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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