
HALIMBAWA NG AGHAM PANLIPUNAN

AghamPanlipunan AghamPanlipunan AghamPanlipunan Isangpangkat ng mga
displinangakademikonapinag-aaralanangmgaaspetong tao s.

Karamihan sa mga bokabularyo sa kabataan na nakalista sa itaas ay tinatawag na slang. Sa katunayan, ang
antropolohiya at sosyolohiya ay dalawang magkaibang mga disiplina na mayroong napakalaking pagkakatulad
sa isa't isa kung ihahambing sa iba pang mga sangay ng agham panlipunan. Isang magandang katibayan nito
ay ang pag-usbong ng tinatawag na antropolohiyang panlungsod. Kaugnay dito, ang bawat tao sa lipunan ay
may sariling pamamaraan ng paggamit ng kanyang wika. Ito rin ang nag-uugnay sa mga tao sa isang kultura,
at sa pamamagitan nito ang kultura ay maiintindihan at mapahalagahan maging sa mga taong hindi napaloob
sa tinutukoy na kultura. Ang lengwahe na ginagamit ng mga bakla gay lingo ay para sa kanilang grupo
lamang. Ang dialect ay ang baryasyon ng wika batay sa katangian nito na siyang karaniwang ginagamit sa
mga tao ng isang rehiyon o pook. Ang Cebuano ay ang lingua franca hindi lamang sa Davao, kung hindi sa
buong Mindanao at Visayas. Halimbawa, ang Tagalog ng Batangas, Marinduque, Metro Manila, at Baler ay
may pagkakaiba sa bigkas at sa iilang terminolohiya, gayun pa man, nagkakaintindihan ang mga Tagalog na
ito. At bakit naman umiiba ang modo ng pakikipag-usap niya kung umiiba ang mga kondisyon. Ito ay
nagsasaad ng informal na baryason ng wika na may makabagong terminolohiya na binubuo ng iilang grupo sa
lipunan batay sa napagkasunduan nilang konteksto sa paggamit nito. Ang pera ay maaring tawaging datung,
atik, o kwarta. Ang mga salita na napabilang sa leksikon ng isang wika ay matinding indikasyon sa uri ng
pamumuhay at pananaw sa mundo sa mga nagsasalita nito. Ang leksikon ng wika ay nagsasaad rin sa mga
bagay na pinapahalagahan sa mga nagsasalita nito. Isa nito ay ang mas malimit na paggamit ng mga babae sa
mga hiram na salita at ng mga positibong adjective kay sa mga lalaki. Sa pag-aaral ni Camencita F. Ang
prosesong ito ay tinatawag nga euphemism. Para sa mga antropologo, ang perspektibang ''emiko'' emic o
pananaw ng taga-loob ay kasinghalaga o mas mahalaga pa kaysa sa perspektibang ''etiko'' etic o pananaw ng
taga-labas. Ang damo ay pagkain ng baka, ngunit sa mga adik ng druga ito ay marijuana. Ito ang tinatalakay sa
sociolinguistics, ang sanga ng linguistics na nag-aaral sa mga aspetong sosyal ng wika. Samakatuwid, ang
wika ay ang nagbibigay anyo sa diwa at saloobin ng isang kultura. Sa kabilang banda, ang antropolohiya ay
itinuturing naman ng maraming tao bilang ang pag-aaral ng mga "primitibo", rural, tradisyunal at hindi
kanluraning mga lipunan.


