
RAGAM 

BAHASA INDONESIA



Kedudukan 

Bahasa Indonesia FUNGSI BAHASA
RAGAM 

BAHASA

Implikasi BI dalam hidup sehari-hari



Ragam Bahasa Indonesia

Ragam BI  berdasar ….

1. Waktu

2. Media

3. Situasi

4. Bidang/tema

5. Daerah



Berdasar Waktu

Ragam Indonesia Lama  nuansa 
bahasa Melayu

Ragam Indonesia Baru  sejak SP 
dicetuskan



Berdasar Media

 Ragam Lisan

 Ragam Tulis

 Apa bedanya????



Beda Ragam Lisan dan Tulisan

 Ragam Lisan:

1. Perlu kehadiran lawan 
tutur

2. Unsur gramatikal tidak 
lengkap

3. Terikat ruang dan 
waktu

4. Dipengaruhi pungtuasi, 
jeda, ritme suara

 Ragam Tulis:

1. Tidak perlu kehadiran 
lawan tutur

2. Unsur gramatikal 
lengkap

3. Tidak terikat ruang dan 
waktu

4. Dipengaruhi oleh tanda 
baca / ejaan



Berdasar Situasi

 Ragam Resmi/Formal 

 Ragam Tidak Resmi/Informal/ Kasual

 Ragam Akrab/Intim

 Ragam Konsultatif

Seperti apakah itu??

Adakah Lainnya???



Ragam RESMI/ILMIAH

 Lisan dan Tulis

 Lisan 

 bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh 

dialek dan logat

 Beberapa contoh ragam lisan tak baku:

KTP bapak    ikan patung diameter



Lanjutan…

 Tulis  

1. Digunakan untuk keperluan ilmiah/akademik

2. Diatur oleh aturan ilmiah:

EYD

Diksi baku 

Kalimat Efektif

Tata tulis baku



Cermati berikut ini …

 dikata di kata

 dirumah di rumah

 Rp. 200.000,00 Rp  200.000,00 Rp200.000,00

 prosen persen presen

 dirubah diubah dirobah

 pengeritik pengkritik pengkeritik

 khawatir kawatir hawatir



Lanjutan …

 Parlin datang ke rumahku jam 3 pagi.

 Polisi sibuk mengatur kemacetan lalu lintas.

 Jika negosiasi itu berhasil, keadaan ekonomi 

akan lebih baik.

 Ia menjadi anak yang sangat pandai sekali setelah 

minum ramuan itu.

 Membatasi pelanggaran lantas agar jalanan lebih 

tertib lagi.



Ragam NONILMIAH

 Lisan dan Tulis

 Lisan  percakapan keseharian yang bebas 

aturan, bahasa percakapan, gaul/prokem

 Tulis 

1. Untuk keperluan nonilmiah, seperti pribadi, 

keluarga, sosial

2. Tidak ada atura ilmiah yang mengikat



Ragam Akrab dan Konsultatif

 Ragam Akrab  kalimat pendek, menggunakan 

diksi tertentu, didukung bahasa nonverbal untuk 

mendukung kebermaknaan

 Ragam Konsultatif  digunakan untuk bisnis 

dan konsultasi, setengah resmi karena adanya 

campur kode dan alih kode



Beberapa Ragam Bahasa Lain

 Ragam Derah  DIALEK

 Ragam Bahasa Iklan

 Ragam Bahasa Sastra

 Ragam Bahasa Bidang Tertentu


