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Perubahan Pronomina Persona Bahasa Inggris: 

Satu Kajian Linguistik Bandingan Historis 

 

1. Pendahuluan 

 Bahasa selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan dan 

kehendak masyarakat penuturnya. Perubahan tersebut dapat dengan mudah kita amati dan 

rasakan langsung di lingkungan sekitar kita. Misalnya saja, kita dapat merasakan adanya 

perbedaan antara cara kita berbicara dengan cara orang tua kita berbicara. Generasi yang lebih 

muda terkadang merasa asing dengan cara pengucapan atau bahkan tidak memahami kata-kata 

tertentu yang digunakan oleh generasi tua. Seperti yang dikatakan oleh Alexander (1962: 14-16) 

dalam bahasa Inggris, contohnya, generasi tua dan generasi muda menggunakan kosakata yang 

berbeda untuk beberapa jenis pakaian. Dulu kata trousers ‘celana panjang’ lebih sering dipakai, 

kini generasi muda lebih banyak menggunakan kata pants. Begitu pula dengan kata waistcoat 

‘kaos dalam’, wristband ‘mansét lengan kemeja’, dan necktie ‘dasi’, kini masing-masing kata 

tersebut lebih sering digantikan dengan vest, cuffs, dan tie.  

 Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu bahasa dapat lebih jelas terlihat ketika 

bahasa tersebut diamati perkembangannya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam 

bahasa Inggris, misalnya, hal tersebut terbukti dengan munculnya kesulitan dalam memahami 

bahasa yang dipakai pada zaman Shakespear atau Chaucer. Kesulitan tersebut terjadi karena 

bahasa Inggris yang dipakai pada zaman mereka sama sekali berbeda dengan bahasa Inggris 

yang digunakan saat ini. Perbedaan tersebut di antaranya terdapat dalam bunyi, ejaan, bentuk, 

makna, maupun cara penggabungan kata-kata dalam frasa atau kalimat. Kenyataan tersebut 

menunjukkan telah terjadinya perubahan signifikan dalam bahasa Inggris dalam rentang waktu 

yang sangat panjang. 

 Alexander (1962: 15-16) juga mengemukakan bahwa perubahan bahasa lebih banyak 

terjadi di masa lalu, ketika bahasa dipakai secara lisan, daripada saat ini, yang telah mengenal 
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bahasa tulisan. Ujaran secara lisan merupakan salah satu bentuk aktifitas manusia sehingga 

bahasa yang dipakainya pun syarat dengan perubahan dan modifikasi sesuai dengan kehendak 

dan kebutuhan. Hal ini berbeda dengan bahasa tulisan yang cenderung lebih stabil sehingga 

dapat berfungsi sebagai pengontrol terjadinya perubahan.  

 Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan bahasa. Seperti yang 

dikemukakan oleh Barber (1964: 1) penyebab berubahnya suatu bahasa datang baik dari 

internal, yang berhubungan dengan sifat bahasa itu sendiri;  maupun eksternal, yang disebabkan 

oleh perubahan sosial dan budaya masyarakat penuturnya. Sejalan dengan Barber, Crowley 

(1987: 235-249) juga menyebutkan beberapa penyebab perubahan bahasa, yaitu: anatomi dan 

‘karakter etnis’, iklim dan geografi, substrata, kebutuhan fungsional, dan 

kemudahan/kesederhanaan.    

 Dalam menelusuri perkembangan bahasa Inggris pada dasarnya dapat diamati melalui 

tiga periode yang berbeda. Periode pertama disebut dengan “Bahasa Inggris Kuno” (Old English) 

dari tahun 700-1100. Periode ini sering juga disebut dengan periode Anglo-Saxon. Karya sastra 

besar yang muncul pada periode ini adalah puisi epik Beowulf  yang ditulis pada tahun 700. 

Periode kedua dinamai dengan “Bahasa Inggris Pertengahan” (Middle English) dari tahun 1100-

1500. Pada periode ini karya sastra yang paling penting adalah puisi-puisi karya Chaucer, yang 

meninggal pada tahun 1400. Periode terakhir disebut dengan “Bahasa Inggris Modern” (Modern 

English) mulai dari tahun 1500-sekarang. Karya sastra yang muncul dalam periode ini mulai dari 

karya-karya yang dihasilkan oleh Spenser dan Shakespear hingga para sastrawan yang ada saat 

ini (Alexander, 1960: 34-35). Evolusi yang terjadi pada bahasa Inggris dari satu periode ke 

periode lain bukanlah perubahan yang tiba-tiba dan cepat. Akan tetapi, proses perubahan 

tersebut terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang dan  umumnya tanpa 

disadari masyarakat penuturnya. 

 Seperti umumnya yang terjadi pada bahasa-bahasa lain di dunia, perubahan dalam 

bahasa Inggris meliputi empat hal, yaitu (1) perubahan semantis,  yang ditandai dengan 
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banyaknya kata-kata yang mengalami pergeseran makna dan implikasinya; (2) morfologis, yaitu 

dengan banyaknya akhiran-akhiran kasus (case- endings) dan infleksi yang hilang; (3) fonetis, 

yang ditandai dengan semakin tajamnya perbedaan antara pengucapan dengan penulisannya; 

dan (4) sintaksis, yaitu dengan adanya perubahan dalam cara pengkombinasian kata-kata 

menjadi frasa ataupun kalimat.      

 Perbedaan secara morfologis Bahasa Inggris Kuno dengan Bahasa Inggris Modern 

ditandai dengan adanya gender gramatikal dan derajat infleksi yang sangat rumit pada nomina, 

adjektiva, serta pronomina demonstratif dan interogatif. Dalam Bahasa Inggris Modern kelas 

kata yang tampaknya paling mempertahankan bentuk kompleksitas dari masa lampaunya adalah 

pronomina persona (Pyles, 1964: 111).  Menurut Baugh (1963: 67) yang menyebabkan 

pronomina persona masih mempertahankan sistem infleksi yang cukup lengkap dari masa 

lampaunya adalah frekuensi penggunaannya dan fungsi pentingnya untuk mengacu pada 

referens spesifik ketika digunakan.  

 Dalam tulisan ini akan dipaparkan perkembangan pronomina persona bahasa Inggris 

dengan membandingkan perubahannya melalui tiga periode yang berbeda yaitu: Bahasa Inggris 

Kuno, Bahasa Inggris Pertengahan, dan Bahasa Inggris Modern.  

 

2. Perubahan Pronomina Persona Bahasa Inggris 

 Seperti yang telah disebutkan, jika dibandingkan dengan bentuk kelas kata lainnya, 

pronomina persona bahasa Inggris merupakan kelas kata yang paling banyak mempertahankan 

sistem infleksi dari masa lampaunya dalam Bahasa Inggris Modern. Akan tetapi, hal ini tidak 

berarti bahwa pronomina persona sama sekali tidak mengalami perubahan dalam 

perkembangannya dari zaman dahulu hingga saat ini. Berikut adalah uraian perkembangan 

pronomina persona bahasa Inggris dalam tiga periode yang berbeda. 

 

 



 5 

2.1. Bahasa Inggris Kuno (Old English/O.E.) 

 Terdapat beberapa bentuk pronomina persona Bahasa Inggris Kuno yang kini tidak lagi 

digunakan. Sebagian bentuk telah ditinggalkan dan sebagian lainnya mengalami perubahan. 

Seperti rumpun bahasa Indo-Eropa lainnya, pronomia persona dalam Bahasa Inggris Kuno selain 

terbagi atas bentuk singularis (tunggal) dan pluralis (jamak), juga mengenal dual number (dualis). 

Dalam perkembangan bahasa Inggris selanjutnya bentuk dualis ini benar-benar menghilang, 

tidak dipakai lagi oleh masyarakat penuturnya 

 Dalam kaitannya dengan gramatika kasus, pronomina persona pada periode ini terbagi 

atas empat kasus, yakni (1) nominatif, (2) genitif, (3) akusatif, dan (4) datif. Kemudian, 

pengklasifikasian pronomina persona berdasarkan gendernya hanya berlaku bagi bentuk 

pronomina persona ketiga tunggal yang terdiri atas: (1) feminin; (2) maskulin; dan (3) netral. 

Berikut adalah tabel yang berisi uraian pronomina persona dalam periode Bahasa Inggris Kuno 

yang dikutip dari Baugh (1963: 68). 

Table 1. 

Singularis (tunggal) 
Gender 

Nominatif Genitif Datif Akusatif 

Bentuk 

pronomina  

ic mīn mē mē (mec) pertama  
semua gender 

ðū (thou) ðīn  ðē (thee) ðē  kedua 

maskulin hē (he) *his *him hine ketiga 

feminin hēo (she?) hiere hiere/hire hie ketiga 

netral hit (it) his him hit ketiga 

 Dualis (dual number)  

wit (we two) uncer unc unc pertama 
semua gender 

git (ye two) incer inc inc kedua 

 Pluralis (jamak)  
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wē ūser (ūre) ūs ūs (ūsic) pertama 

gē (ye) ēower ēow (you) ēow  kedua semua gender 

hīe hiera him hīe ketiga 

 

 Dari Tabel 1. dapat dilihat beberapa bentuk yang masih bertahan hingga memasuki 

periode Bahasa Inggris Modern. Bentuk-bentuk tersebut adalah pronomina persona ketiga 

tunggal his (genitif) dan him (datif).   

 Alexander (1962: 67) masih meragukan apakah pronomina persona she dalam Bahasa 

Inggris Modern benar-benar berasal dari periode Bahasa Inggris Kuno, yaitu hēo. Hal ini 

disebabkan oleh adanya pendapat dari para ahli linguistik lainnya yang menyebutkan bahwa 

pronomina persona she adalah pinjaman dari bahasa Skandinavia seperti halnya pronomina 

they, their, dan them yang baru muncul pada periode Bahasa Inggris Pertengahan. 

 Pronomina persona yang mengalami perubahan yang sangat radikal dari Bahasa Inggris 

Kuno ke Bahasa Inggris Modern adalah pronomina persona kedua tunggal dan jamak (yang 

dicetak tebal di Tabel 1.). Hal ini disebabkan bukan hanya karena perubahan bentuk yang 

signifikan, misalnya dari gē  (nominatif pluralis),  menjadi you, ðū (nominatif singularis) menjadi 

you,  ðē (datif & akusatif singularis) menjadi you, dan ēow (datif & akusatif pluralis) menjadi you, 

tetapi juga hilangnya pengklasifikasian, yang dibagi menjadi bentuk singularis, pluralis , dan 

bahkan dualis. Baik pluralis maupun singularis untuk kasus nominatif, datif ataupun akusatif, 

dalam Bahasa Inggris Modern pronomina persona kedua hanya memakai kata you, meskipun 

pada periode awal Bahasa Inggris Modern dan bahkan samapi sekarang bentuk lama tersebut 

masih dipertahankan, terutama dalam bahasa untuk puisi dan ceramah keagamaan.  

 

2.2. Bahasa Inggris Pertengahan (Middle English/M.E.) 

 Pada periode Bahasa Inggris Pertengahan yaitu sekitar tahun 1100-1500, bahasa Inggris 

mendapat pengaruh yang besar dari bahasa Perancis dan Skandinavia. Yang paling jelas terlihat 
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adalah munculnya pronomina persona baru untuk orang ketiga jamak, yaitu they, their, dan 

them yang diserap dari  bahasa Skandinavia yang digunakan untuk menggantikan hīe, hiera, him, 

dan hīe. Selain itu, muncul pula pronomina persona she menggantikan hēo yang masih diragukan 

apakah pronomina baru tersebut juga pinjaman dari bahasa Skandinavia atau berasal dari hēo. 

 Perubahan pronomina lainnya terjadi pada pronomina persona ketiga tunggal untuk 

maskulin, yaitu hine (akusatif) menjadi him, dan hiere/hire (datif & akusatif) untuk feminin 

menjadi her. Pronomina persona baru tersebut (him dan her) bertahan hingga memasuki 

periode Bahasa Inggris Modern.  

 Perubahan lain yang terjadi pada periode ini adalah adany akecenderungan peleburan 

bentuk antara datif dan kausatif. Oleh karena itu, semua bentuk datif dan kausatif menjadi 

sama. Hal ini menyebabkan pronomina ketiga tunggal untuk gender netral dalam kasus datif, 

yaitu him menjadi hit (sesuai bentuk akusatifnya). Pada periode ini pengucapan hit tanpa 

tekanan menjadi it dan selanjutnya pada masa Bahasa Inggris Modern bentuk it menjadi bentuk 

yang sudah lazim.  

 Menurut Alexander (1962: 96) bentuk pronomina relatif modern seperti who, which, dan 

that juga mulai muncul pada periode Bahasa Inggris Pertengahan. Namun demikian, 

pemakaiannya tidak secara spesifik seperti pada periode Bahasa Inggris Modern yang 

membedakan penggunaan who untuk referens manusia, which untuk binatang, dan that untuk 

keduanya, yaitu manusia dan binatang. Hal ini terlihat dari karya-karya Chaucer yang sering 

menggunakan which untuk referens manusia sedangkan pronomina relatifnya menggunakan 

that.  

 Di bawah ini adalah Tabel 2. yang menguraikan secara lengkap perubahan pronomina 

persona dalam periode Bahasa Inggris Pertengahan.     
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Tabel 2. 

Singularis (tunggal) 
Gender 

Nominatif Genitif Datif Akusatif 

Bentuk 

pronomina  

ic mīn mē mē (mec) pertama  
semua gender 

ðū (thou) ðīn ðē (thee) ðē  kedua 

maskulin hē (he) his him him ketiga 

feminin she hiere her her ketiga 

netral hit (it) his hit hit ketiga 

 Pluralis (jamak)  

wē ūser (ūre) ūs ūs (ūsic) pertama 

gē (ye) ēower ēow ēow kedua semua gender 

they their them them ketiga 

 

2.3 Bahasa Inggris Modern (Modern English/Mod.E.) 

 Perubahan revolusioner yang terjadi pada pronomin persona di periode Bahasa Inggris 

Modern adalah hilangnya pengklasifikasian singularis dan pluralis untuk pronomina persona 

kedua. Oleh karena itu, bentuk ðū (thou), gē, ðē (thee), dan ēow menjadi you, sedangkan ðīn dan 

ēower menjadi your(s). Hal ini berarti pula bahwa pronomina you digunakan tanpa 

memperhatikan apakah yang diacunya berupa jamak atau tunggal.  

 Tidak seperti bahasa lainnya, terutama pada periode ini, bahasa Inggris modern tidak 

membedakan pronomina persona kedua untuk situasi formal dan informal. You dapat digunakan 

setiap saat dalam berbagai situasi dan ditujukan bagi siapapun, baik yang lebih tua maupun lebih 

muda. Hal ini berbeda dengan bahasa Prancis dan Jerman yang mengubah pronomina formal 

vous dan Sie menjadi pronomina informal tu dan du dalam situasi tertentu. Padahal, menurut 

Baugh (1963: 292) pada periode sebelumnya (sekitar abad ke-13) pronomina persona kedua 

singularis seperti ðū (thou), ðīn, dan ðē (thee) digunakan untuk menyapa orang yang telah akrab, 
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sebaya, dan anak-anak, sedangkan pronomina persona kedua pluralis seperti gē,  ēower, dan 

ēow digunakan sebagai sapaan hormat bagi orang yang lebih superior.  

 Hal lain yang signifikan terjadi pada periode ini adalah munculnya pronomia genitif  

netral yang baru, yaitu its untuk it.     

 

Tabel 3. 

Singularis (tunggal) Bentuk pronomina  
Gender 

Nominatif Genitif Datif & Akusatif  

semua gender 
I mine 

my 

me pertama  

maskulin he his 

 

him ketiga 

feminin she hers 

her 

her ketiga 

netral it its it ketiga 

 Pluralis (jamak)  

we ours 

our 

us pertama 

semua gender 
they theirs 

their 

them ketiga 

 Singularis dan Pluralis  

thou thine thee kedua (awal M.E.) 

semua gender you yours 

your 

you kedua 
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3. Penutup 

 Meskipun beberapa ahli linguistik mengatakan bahwa pronomina persona adalah kelas 

kata yang paling banyak mempertahankan kompleksitas bentuk dari masa lampaunya terutama 

dengan adanya pemarkah kasus (nominatif, genitif, datif, dan akusatif), hal ini bukan berarti 

pronomina persona sama sekali tidak mengalami perubahan. Seperti paparan sebelumnya 

secara general dapat terlihat bahwa perubahan tersebut terjadi menuju pada penyederhanaan 

bentuk (simplification).   

 Struktur perubahan yang terjadi pada pronomina persona dari periode Bahasa Inggris 

Kuno hingga Bahasa Inggris Modern tersebut adalah sebagai berikut: 

1. reduksi (reduction), yaitu pengurangan bentuk pronomina persona seperti yang terjadi pada 

pronomina persona kedua (M.E. you) yang awalnya dibedakan untuk singularis, dualis dan 

pluralis menjadi satu bentuk tanpa memperhatikan jumlah persona yang diacunya. 

2. peleburan (fusion), yaitu dengan adanya penyeragaman beberapa bentuk pronomina 

persona, seperti bentuk ðū (thou), gē, ðē (thee), dan ēow menjadi you, serta  ðīn dan ēower 

menjadi your(s), dan juga peleburan bentuk antara datif dan kausatif seperti pronomina 

persona ketiga tunggal untuk gender netral dalam kasus datif, yaitu him menjadi hit (sesuai 

dengan bentuk akusatifnya). 

3. pinjaman (borrowing), yaitu dengan adanya beberapa pronomina persona bahasa Inggris 

yang diserap dari bahasa Skandinavia seperti they, their, them, dan she (meskipun masih 

diragukan). 

4. kepunahan (disappearance), yaitu hilangnya beberapa bentuk tertentu seperti yang terjadi 

pada pronomina persona dualis yang menghilang pada periode Bahasa Inggris Pertengahan. 
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