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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Bahasa memiliki peranan penting dan menjadi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia 

membutuhkan orang lain untuk bekerja sama dan membagi rasa atau 

permasalahannya. Hal itu disampaikan melalui ujaran yang diucapkan oleh 

manusia setiap harinya. Seperti yang dijelaskan oleh Suhardi (2013: 21), bahwa 

bahasa bagi manusia merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan 

kepada orang lain atau lawan bicara. Pikiran tersebut muncul karena adanya 

adaptasi atau reaksi dari luar diri manusia itu sendiri, misal adanya rangsangan 

dari lingkungan sekitar. 

Bahasa digunakan oleh manusia untuk berinteraksi antar individu, 

interaksi sosial akan hidup karena adanya aktivitas bicara antara manusia satu 

dengan manusia lainnya. Bahasa merupakan kebutuhan utama bagi setiap 

individu, karena dengan berbahasa manusia dapat menyampaikan maksud yang 

ada di dalam pikiran, kemudian diucapkan agar tersampaikan oleh orang yang 

mendengarnya. Oleh karena itu, bahasa yang disampaikan harus jelas dan dapat 

dimengerti oleh orang lain.  

Manusia bukanlah makhluk individu melainkan makhluk sosial, hampir 

setiap hari selalu bersama dengan orang-orang di sekitarnya, entah itu teman, 

keluarga, ataupun orang lain. Dalam berkomunikasi, setiap individu pasti akan 

bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda, suku yang 
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berbeda, dan bahasa yang berbeda. Di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa dan daerah, pada suatu daerah pasti memiliki bahasa daerahnya masing-

masing dan bahasa yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda, bahasa yang 

berbeda-beda tersebut di bawa langsung oleh penutur dari berbagai daerah yang 

melakukan perpindahan ke suatu tempat. Keragaman bahasa tersebut dinamakan 

dengan variasi bahasa atau ragam bahasa. 

Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terdapat dalam suatu 

kelompok masyarakat tutur dengan pemakaian yang berbeda-beda. Variasi bahasa 

disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat 

atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang 

tidak homogen. Di dalam kelompok masyarakat terdapat berbagai macam 

individu yang berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki bahasa daerah yang 

berbeda.  

Chaer dan Agustina (2004: 62), menyatakan bahwa variasi bahasa atau 

ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan 

keragaman fungsi bahasa. Variasi atau ragam bahasa dapat diklasifikasikan 

berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat 

sosial. Adanya variasi bahasa di dalam suatu kelompok masyarakat membuat 

masyarakatnya memiliki kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa. Dengan 

adanya pengaruh bahasa lain maka bahasa yang dimiliki suatu individu akan 

pudar dengan sendirinya.  

Variasi bahasa pedagang di pasar Keramat Kabupaten Sampit memiliki 

keunikan untuk diteliti, karena jika di Malang hanya terdiri dua bahasa yaitu 
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bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, maka di pasar Keramat Sampit ada lima 

bahasa yang digunakan oleh pedagang ataupun pembeli untuk berkomunikasi. 

Bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Dayak, 

bahasa Madura dan bahasa Banjar. Kelima bahasa tersebut berasal dari penutur 

yang berbeda dan juga berasal dari daerah yang berbeda. Dengan adanya beberapa 

bahasa yang digunakan di pasar tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

sesuai dengan keunikan yang ada yaitu tentang variasi bahasa. Pada pasar tersebut 

terdapat macam-macam pedagang yang menggunakan berbagai macam bahasa 

dan pembeli pun juga menguasai bahasa yang diucapkan oleh para pedagang. 

Sampit adalah salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif 

maju, juga karena terletak di posisi yang strategis. Dari tahun ke tahun Sampit 

selalu berkembang dan penduduknya pun semakin bertambah. Orang-orang 

datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib, entah itu menjadi buruh, 

pegawai atau pedagang.  

Variasi bahasa dibedakan berdasarkan variasi dari segi penutur, variasi 

dari segi pemakaian, variasi dari segi keformalan, dan variasi dari segi sarana 

(Chaer dan Agustina, 2004: 62-72). Variasi berdasarkan dari segi penutur, berarti 

siapa yang menggunakan bahasa itu, di mana tinggalnya, bagaimana kedudukan 

sosialnya di masyarakat, apa jenis kelaminnya dan kapan bahasa itu 

digunakannya. Berdasarkan pemakaian atau penggunaannya, berarti bahasa itu 

digunakan untuk apa, dalam bidang apa, apa jalur dan alatnya, dan bagaimana 

situasi keformalannya. berdasarkan dari segi keformalannya, berarti bahasa itu 
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digunakan dengan ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai atau 

ragam akrab. Berdasarkan segi sarana, berarti sarana atau jalur apa yang 

digunakan apakah itu ragam lisan atau ragam tulis.   

Penelitian mengenai variasi bahasa sudah pernah dilakukan oleh Iswadi 

(2004) yang meneliti tentang Variasi Bahasa Pada Kelompok Kanak-Kanak, 

Remaja dan Dewasa dalam Komunikasi Antar Teman di Lingkungan Perumahan 

Sawojajar Kota Malang. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa alternasi 

pada kelompok kanak-kanak, remaja dan dewasa dipengaruhi oleh faktor usia, 

kebiasaan, membiasakan, keakraban, dan penghormatan. Kookurensi pada 

kelompok kanak-kanak, remaja, dan dewasa terdapat pemakaian kolokasi yaitu 

kolokasi tanya jawab, kolokasi menyuruh, kolokasi menasihati, dan kolokasi 

memerintah, sedangkan sekuensi pada kelompok kanak-kanak, tergantung siapa 

yang mengawali pembicaraan dan siapa yang mau merespon. Sekuensi pada 

kelompok remaja, tidak hanya diawali pada remaja 1 tetapi juga remaja 2, 3, 4, 5 

dan seterusnya. Sekuensi pada kelompok dewasa tidak ada aturan dalam 

komunikasi. Berbeda dengan situasi formal (rapat), di dalam rapat ada aturan-

aturan tertentu, misalnya etika bertanya dan kapan seseorang bisa menyampaikan 

persoalannya, sebelum informasi atau permasalahan disampaikan, anggota tidak 

boleh bertanya. Ini berkaitan dengan kesopanan dalam rapat, memang aturan tidak 

secara tertulis, tetapi seseorang harus mengerti dan selalu mengucapkan salam. 

Adapun penelitian berikutnya dari Hidayati (2011) meneliti tentang 

Variasi Bahasa Pada Tuturan Guru dan Siswa Dalam Kegiatan Komunikasi di 

Lingkungan MAN 3 Malang, hasil penelitian tersebut adalah (1) bentuk dan 
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pemakaian variasi bahasa dalam percakapan disesuaikan berdasarkan fungsi 

dalam interaksi, (2) adanya pemakaian variasi bahasa Indonesia baku dan tidak 

baku, bentuk alih kode dan campur kode dalam memilih dan menggunakan bahasa 

yang disesuaikan dengan konteks sosial dan fungsinya yang banyak terjadi 

didalam bentuk tuturan guru dan siswa, dan (3) faktor yang menunjukkan 

terjadinya variasi bahasa di lingkungan MAN 3 Malang yang terdiri dari 2 

kategori: (a) faktor situasional terdiri dari faktor situasi tutur, faktor partisipan, 

keadaan lingkungan sosial, pembentukkan kelas khusus dan ekstrakulikuler 

bahasa, (b) faktor sosial terdiri dari latar budaya multikultural, faktor bahasa Ibu, 

faktor pendidikan guru. 

Dari dua referensi di atas tentunya sangat berbeda dengan penelitian 

variasi bahasa yang akan peneliti lakukan, yang pertama penelitian dari Imam 

Iswadi yang menggunakan objek masyarakat dalam lingkup anak-anak, remaja 

dan dewasa yang dilakukan di perumahan dan melakukan penelitian dari segi 

alternasi, kookurensi dan kolokasi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh 

Nurul Hidayati dilakukan di lingkungan sekolah dan berobjek pada siswa dan 

guru, variasi bahasa yang diteliti dari segi tuturan antar siswa dan guru pada saat 

kegiatan komunikasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Penelitian yang peneliti 

lakukan menggunakan objek pedagang dan pembeli yang bertempat di pasar, dan 

variasi bahasa yang diteliti dari segi bentuk dan fungsi bahasa. 

Variasi bahasa ini terjadi karena kebiasaan  masyarakat yang membawa 

bahasa daerahnya masing-masing, sehingga dari kebiasaan tersebut menimbulkan 

variasi bahasa di Sampit khususnya di Pasar Keramat. Penelitian tentang variasi 
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bahasa sudah banyak dilakukan tetapi dengan objek dan tujuan yang berbeda. 

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan variasi bahasa 

oleh padagang dan pembeli di pasar tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat pentingnya menganalisis 

variasi bahasa yang digunakan oleh para pedagang. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil judul “Variasi Bahasa Perdagangan di Pasar Keramat Kabupaten 

Sampit (Kalimantan Tengah). Hal ini sebagai upaya meneruskan penelitian 

tentang variasi bahasa yang dilakukan oleh Imam Iswandi dan Nurul Hidayati. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada 

analisis penelitian. Penelitian ini lebih menfokuskan pada bentuk variasi bahasa 

para pedagang dari segi penutur dan fungsinya. 

 

1.2    Batasan Masalah 

Pada uraian latar belakang di atas maka batasan masalah dibatasi pada 

variasi Bahasa yang terdapat di pasar Keramat Kabupaten Sampit. Adapun fokus  

penelitian ini adalah (a) bentuk variasi bahasa dari segi penutur di pasar Keramat 

Sampit, dan (b) fungsi variasi bahasa yang dilakukan oleh para pedagang di pasar 

Keramat Sampit. Agar penelitian terfokus pada masalah utama, maka peneliti 

membatasi dari rumusan masalah pertama yang diambil hanya beberapa dari 

sekian bentuk variasi bahasa yaitu variasi bahasa dari segi penutur yang meliputi 

idiolek, dialek, sosiolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, ken, 

kelamin, dan umur. Kemudian rumusan masalah yang kedua dibatasi pada fungsi 

personal, directive, fatik, dan referensial. 
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1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah sebagaimana yang dicantumkan di atas, 

maka permasalahan penelitian dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk variasi bahasa para pedagang dan pembeli dari segi 

penutur di Pasar Keramat Kabupaten Sampit? 

2. Bagaimanakah fungsi variasi bahasa para pedagang dan pembeli di Pasar 

Keramat Kabupaten Sampit ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk variasi bahasa para pedagang dan pembeli dari 

segi penutur di Pasar Keramat Kabupaten Sampit. 

2. Mendeskripsikan fungsi variasi bahasa para pedagang dan pembeli di 

Pasar Keramat Kabupaten Sampit 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1) Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah dapat memperkaya atau 

memperluas wawasan tentang sosiolinguistik, khususnya tentang variasi 
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bahasa dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu bahasa 

dan sastra Indonesia sehingga dapat digunakan untuk landasan penelitan 

selanjutnya, khususnya tentang variasi bahasa para pedagang dan pembeli  

dari segi penggunaannya. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan, dapat memberikan 

wawasan kepada pembaca dalam meneliti tentang variasi bahasa, dan 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam variasi 

bahasa yang terdapat di Pasar Keramat Kabupaten Sampit dan diharapkan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan acuan dalam pengajaran 

atau pembelajaran tentang variasi bahasa. 

 

1.6  Penegasan Istilah 

Penegasan istilah penting ada dalam setiap penelitian agar tidak terjadi 

kesalahpahaman penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada dalam sebuah 

penelitian. Adapun penegasan istilah yang terdapat pada penelitian yang berjudul 

variasi bahasa perdagangan di Pasar Keramat Kabupaten Sampit adalah sebagai 

berikut. 

1. Bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang 

(arbitrer) yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling 

berhubungan dan berinteraksi (Sumarsono dan Partana, 2004: 18). 

2. Komunikasi adalah suatu proses dinamik transaksional yang mempengaruhi 

perilaku sumber dan penerimaannya dengan sengaja menyandi perilaku 
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mereka untuk menghasilkan pesan yang mereka salurkan lewat suatu saluran 

guna merangsang atau memperoleh sikap atau perilaku tertentu (Mulyana dan 

Rakhmat, 2001:14). 

3. Masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-

tidaknya mengenal satu variasi bahasa berserta norma-norma yang sesuai 

dengan penggunaannya (Fishman dalam Chaer dan Agustina, 2004: 36). 

4. Variasi bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, 

atau untuk keperluan tertentu. Variasi bahasa dibedakan menjadi empat yaitu, 

variasi dari segi penutur, variasi dari segi pemakaian, variasi dari segi 

keformalan dan variasi dari segi sarana (Chaer dan Agustina, 2004: 62). 

5. Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang bersifat individu 

dan variasi bahasa dari sekelompok individu yang jumlahnya relatif yang 

berada pada satu tempat wilayah atau area (Aslinda dan Syafyahya, 2010:17) 

6. Fungsi terakhir dari bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi. Bahasa 

berfungsi sebagai lem perekat dalam menyatupadukan keluarga, masyarakat 

dan bangsa dalam kegiatan sosialisasi (Alwasilah, 1987: 81). 

7. Bahasa memiliki enam fungsi yaitu fungsi personal (dilihat dari segi penutur), 

fungsi directive (dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara), fungsi fatik 

(dilihat dari kontak bahasa para penutur dan pendengar), fungsi referensial 

(berorientasi pada topic ujaran), fungsi metalingual (dilihat dari segi kode 

yang digunakan), dan fungsi amanat atau message. 

 


