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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk 

berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa juga merupakan ekspresi kebudayaan, 

karena bahasa mengalami variasi yang begitu banyak di dalam masyarakat. 

Bahasa banyak sekali digunakan oleh setiap individu dalam menyampaikan 

maksud dan keinginannya kepada orang lain yang diajak sebagai lawan bicaranya. 

Bloomfield (dalam Sumarsono, 2009:18) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem 

lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang (arbiter) yang dipakai oleh 

anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Karena 

merupakan suatu sistem, bahasa itu mempunyai aturan-aturan yang saling 

bergantung, dan mengandung struktur unsur-unsur yang bisa dianalisis secara 

terpisah-pisah. Orang berbahasa mengeluarkan bunyi-bunyi yang berurutan 

membentuk suatu struktur tertentu.  

Dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa setiap masing-masing 

individu pastilah berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut karena 

dipengaruhi oleh adanya berbagai hal di antaranya pola berpikir yang berbeda 

dalam diri setiap individu, dan budaya secara tidak langsung turut pula berperan 

terhadap pola tindak tutur yang nantinya akan diujarkan oleh masing-masing 

individu. Dengan menggunakan bahasa setiap individu atau kelompok dapat 

meminta sesuatu kepada individu atau kelompok lain untuk melakukan suatu 
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pekerjaan. Hal ini tentulah sangat berkaitan dengan penggunaan aspek dari bahasa 

itu sendiri yang harus dikuasi oleh penutur kepada mitra tuturnya. Pada saat 

berkomunikasi, manusia saling menyampaikan informasi, baik berupa gagasan, 

maksud, pikiran, perasaan, maupun emosi secara langsung sehingga menyebabkan 

terjadinya suatu peristiwa dalam bentuk tuturan (Speech Event). Peristiwa tutur 

terjadi apabila dalam suatu bentuk ujaran yang melibatkan adanya dua pihak, 

yakni penutur dan mitra tutur dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, 

dan situasi tertentu (Chaer dan  Leoni Agustina dalam Aslinda dan Leny 

Syafyahya, 2007:31). 

Peristiwa tutur merupakan suatu peristiwa sosial karena menyangkut pihak-

pihak yang bertutur dalam satu situasi tertentu dan tempat tertentu. Peristiwa tutur 

pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisir 

untuk mencapai suatu tujuan. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial, maka 

tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis dan 

keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam 

menghadapi situasi tertentu. Peristiwa tutur lebih menitikberatkan pada makna 

atau arti tindak (act) dalam suatu tuturan.  

Peristiwa tutur dan tindak tutur merupakan dua gejala berbahasa yang 

terdapat pada suatu proses, yakni proses komunikasi. Peristiwa tutur dan tindak 

tutur dalam kehidupan sehari-hari melibatkan manusia sebagai pengguna bahasa. 

Dalam studi sosiolinguistik dikenal variasi atau ragam bahasa yang merupakan 

bahasan pokok dalam ilmu sosiolinguistik. Perbedaan budaya dan bahasa dalam 

suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya keragaman bahasa atau variasi 
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pada penutur. Jika diamati Indonesia adalah negara yang multikultural dan 

multietnis karena begitu banyak budaya yang berkembang sehingga menyebabkan 

bahasa banyak bermunculan dengan posisi Indonesia sebagai negara yang terdiri 

dari banyak kebudayaan dan suku bangsa, sehingga memunculkan suatu 

kedwibahasaan dengan penggunaan dua ragam bahasa yang digunakan dalam 

situasi dan ragam tertentu. 

Kemampuan dalam menggunakan bahasa pada setiap masing-masing 

individu berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat bagaimana cara dari setiap 

individu dalam bertutur, sehingga memunculkan variasi dalam suatu bahasa. 

Bentuk tuturan ini dapat kita bedakan dalam monolingual, dan bilingual. Untuk 

bilingual (dwibahasaan), kita perlu memahami pengertian kedwibahasaaan yang 

berhubungan langsung dengan kontak bahasa. Sudah sepatutnya kita memahami 

pengertian dwibahasaan, mengingat masyarakat Indonesia menggunakan lebih 

dari satu bahasa. Penggunaan dua bahasa atau yang lazimnya disebut dwibahasaan 

berkaitan erat sekali dengan perkembangan kebahasaan masyarakat Indonesia. Hal 

ini dikarenakan bangsa Indonesia menggunakan lebih dari satu bahasa, yaitu 

bahasa ibu mereka (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 

Dari segi pemerolehan bahasa dapat dibedakan menjadi bahasa ibu sebagai bahasa 

pertama, dan bahasa kedua (ketiga dan seterusnya).  

Bahasa ibu merupakan satu sistem yang pertama kali dipelajari oleh anak 

secara alamiah dari ibu atau keluarga. Bahasa ibu lazim juga disebut sebagai 

bahasa pertama, karena bahasa itu yang pertama kali dipelajari dan didapat pada 

saat berinteraksi dan berkomunikasi. Setelah mempelajari bahasa pertama, ketika 
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seseorang mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa lain 

yang dipelajarinya itu merupakan bahasa kedua. Dalam kenyataan, dapat dilihat 

bahwa tidak ada individu yang hanya memainkan satu peranan, yang 

berpartisipasi dalam satu hubungan sosial atau hanya menjadi anggota satu 

kelompok. Penggunaan bahasa daerah disebut juga sebagai penggunaan bahasa 

pertama, sementara penggunaan bahasa Indonesia disebut juga sebagai 

penggunaan bahasa kedua. Penggunaan bahasa yang seperti itu disebut diglosia 

(Aslinda dkk., 2007:26).  

Konsep diglosia kemudian dikembangkan oleh Fishman (dalam Aslinda 

dan Leny Syafyahya, 2007:28) yang mengatakan, bahwa perbedaan antara 

kedwibahasaan dan diglosia yaitu kedwibahasaan mengacu pada penguasaan atas 

ragam tinggi (High) dan ragam rendah (Low) yang ada dalam masyarakat, 

sedangkan diglosia mengacu pada persebaran (distribusi) fungsi ragam tinggi 

(High) dan ragam rendah (Low) dalam ranah-ranah tertentu. Tidak selamanya 

kedwibahasaan itu dibarengi dengan diglosia, sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Matriks (dalam Aslinda dan Leny Syafyahya, 2007:29). Pada 

dasarnya fenomena diglosia terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat dua 

bahasa (variasi) yang saling berdampingan satu sama lain dalam pemakaiannya 

dan mempunyai fungsi tertentu. Pengertian diglosia boleh dikatakan sama dengan 

kedwibahasaan, tetapi istilah diglosia lebih cenderung dipakai untuk menunjukkan 

keadaan masyarakat tutur, di mana terjadinya alokasi fungsi dari dua bahasa atau 

ragam yang saling berdampingan dalam pemakaiannya dan mempunyai fungsi 

sosial tertentu. 



 5

Keberadaan masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai daerah dalam 

wilayah Nusantara memungkinkan sebagian besar mempunyai lebih dari satu 

bahasa yang digunakan misalnya saja pada bahasa daerah. Masyarakat Indonesia 

yang menguasai beberapa bahasa biasanya cenderung menggunakan beberapa 

ragam bahasa dalam komunikasi, sehingga secara tidak langsung hal inilah yang 

menyebabkan adanya variasi bahasa. Terjadinya keragaman atau kevariasian 

bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi 

juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap 

kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa itu. 

Keragaman akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh 

penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas seperti halnya 

bahasa Indonesia yang wilayah penyebarannya dari Sabang sampai Merauke. 

Chaer dan Leonie Agustina (2004:62) mengatakan variasi atau ragam 

bahasa memiliki pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa sebagai akibat 

adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa. Jadi 

variasi atau ragam bahasa terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan 

keragaman fungsi bahasa. Hartman dan Stork (dalam Chaer dan Leonie Agustina, 

2004:62) membedakan variasi berdasarkan kriteria sebagai berikut (1), dari latar 

belakang geografi dan sosial penutur, (2), medium yang digunakan, (3), pokok 

pembicaraan. Dalam penggunaan aspek keragaman atau variasi bahasa secara 

tidak langsung akan muncul peristiwa fenomena diglosia di dalamnya. Dalam 

situasi diglosia kita akan jumpai adanya tingkat-tingkat bahasa dalam beberapa 

bahasa daerah di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura. Masing-
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masing bahasa tersebut mempunyai nama di dalamnya, dan terdapat aturan tata 

bahasa yang mengatur tingkatan ragam bahasa rendah dan ragam bahasa tinggi. 

Misalnya saja di Jawa terdapat bahasa ngoko (tingkat paling rendah), krama 

(tengah), krama inggil (tingkat tinggi). Keduanya mempunyai ukuran baku 

masing-masing dan diakui oleh masyarakat pemakainya. Ragam-ragam tersebut 

menduduki fungsi sosial, walaupun sekarang fungsi sosial tersebut sulit dicari. 

Dahulu, ragam bahasa seperti dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa benar-benar 

digunakan sesuai dengan tingkatan sosial masyarakatnya juga sesuai situasi 

tertentu.  

Dalam kajian diglosia, pemakaian ragam (variasi) dalam bahasa-bahasa 

daerah dan bahasa Indonesia bukan didasarkan atas topik pembicaraan saja, 

melainkan oleh siapa (golongan atau kelas) dan untuk siapa dalam suatu peristiwa 

dan situasi tertentu. Dalam kaitannya dengan variasi bahasa yang memunculkan 

adanya peristiwa diglosia di sini peneliti mengangkat penelitian dengan judul 

“Variasi Bahasa pada Tuturan Guru dan Siswa dalam Kegiatan Komunikasi di 

Lingkungan MAN 3 Malang”. Ada banyak hal yang membuat peneliti merasa 

tertarik untuk mengambil judul kajian variasi bahasa dalam tuturan guru dan siswa 

dengan sampel MAN 3 Malang sebagai subjek penelitian, karena peneliti melihat 

dari aspek budaya multikultural yang melatarbelakangi MAN 3 sebagai sekolah 

dengan berbagai ragam bahasa di dalamnya, sehingga hal ini dapat memunculkan 

adanya variasi bahasa yang bersifat kedwibahasaan dan fenomena diglosia pada 

tuturan guru dan siswanya serta adanya peristiwa campur kode dan alih kode. 
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Berdasarkan latar belakang sosial MAN 3 Malang adalah sekolah yang 

memiliki kultur keheterogenan dengan siswa dan siswi yang berasal dari berbagai 

macam daerah di Indonesia yang bersekolah di sekolah tersebut misalnya dari 

Bontang (Kalimantan), Makassar, kota-kota di Jawa Timur sampai dengan Jawa 

Barat dan Pulau Madura, tidak hanya pada bahasa asing dan bahasa Nasional 

(bahasa Indonesia) yang merupakan ragam tinggi atau bahasa Indonesia saja yang 

muncul ketika mereka berinteraksi, tetapi bahasa daerah seperti bahasa Jawa yang 

menjadi pilihan bahasa di antara bahasa daerah yang berkembang di MAN 3 

masih banyak digunakan dalam berkomunikasi terutama interaksi guru kepada 

siswa di luar jam pelajaran (di luar kelas) dan interaksi siswa kepada sesama 

teman-temannya seperti di kantin, perpustakaan dan sebagainya.  

Terkait dengan penelitian variasi bahasa sepanjang pengetahuan peneliti 

terbilang cukup banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya di antaranya judul 

penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari Supartini Ningsih 

(2007) dengan judul “Telaah Ragam Bahasa Indonesia dalam Berita Liputan 6 

SCTV” dengan mengkaji penggunaan ragam bahasa Indonesia khususnya situasi 

ragam baku, ragam tidak baku, ragam formal, ragam santai, ragam akrab, dan 

register yang dilihat dalam bentuk wujud bahasa yang digunakan dalam berita, 

sedangkan dalam penelitian lanjutan ini peneliti lebih mengkhususkan 

pembahasan variasi bahasa dalam peristiwa kedwibahasaan, diglosia yang 

bersinggungan dengan alih kode dan campur kode dalam peristiwa kebahasaan 

yang terjadi di MAN 3 Malang dalam kegiatan interaksi komunikasinya dengan 

menggunakan bahasa berdasarkan fungsi pemakaian dan penuturnya. Untuk 
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penelitian yang terkait dengan variasi bahasa yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya adalah penelitian dari Rifsi Hasana (2010) dengan judul “Penggunaan 

Diksi dalam Tuturan Guru Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Malang” dengan mendeskripsikan pembahasaan mengenai diksi 

atau gaya bahasa yang digunakan oleh guru pada saat kegiatan belajar mengajar. 

Dalam kajiannya peneliti mengkaji pemakaian ragam diksi oleh guru, yaitu 

penggunaan kata umum dan khusus, denotasi, konotasi, kata kongkret, abstrak, 

penggunaan kata ilmiah dan populer. 

Terkait dengan penelitian tentang variasi bahasa pada bentuk tuturan guru 

dan siswa serta adanya peristiwa diglosia sepengetahuan peneliti belumlah banyak 

dilakukan, sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut. Dalam penelitian 

lanjutan ini, peneliti mengambil judul “Variasi Bahasa pada Tuturan Guru dan 

Siswa dalam Kegiatan Komunikasi di Lingkungan MAN 3 Malang” dengan 

mengedepankan pembahasan mengenai peristiwa keragaman atau variasi pada 

bahasa di lingkungan sekolah MAN 3 sehingga memunculkan adanya interaksi 

kedwibahasaan dan diglosia dalam kegiatan interaksi komunikasi yang dilakukan 

oleh guru dan siswanya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa 

daerah sebagai ragam tinggi dan rendah, serta faktor penyebab terjadinya 

keragaman atau variasi bahasa pada setiap bentuk komunikasi yang ada di sekolah 

tersebut, sehingga nantinya dapat memunculkan adanya situasi diglosia dalam 

tuturan guru dan siswa, atau bahkan mungkin terselip adanya peristiwa campur 

kode bahasa dalam suatu percakapan dari bahasa daerah (bahasa Jawa) ke dalam 

bahasa Indonesia. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Mengingat masalah yang akan dianalisis dikhawatirkan terlalu meluas, 

maka peneliti membatasi penelitian ini. Berkaitan dengan keragaman atau variasi 

bahasa dalam tuturan guru dan siswa MAN 3 Malang peneliti akan lebih 

memfokuskan ke dalam pembahasan variasi bahasa yang memunculkan adanya 

peristiwa diglosia dan kedwibahasaan dalam bentuk pemakaiannya serta faktor 

penyebab terjadinya variasi bahasa pada tuturan guru dan siswa di MAN 3 

Malang. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1) Bagaimanakah bentuk variasi bahasa pada tuturan guru dan siswa di sekolah 

MAN 3 Malang? 

2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemakaian variasi bahasa pada 

tuturan guru dan siswa di MAN 3 Malang? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua ruang lingkup. 

Sebagaimana berikut ini 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mempelajari studi kajian ilmu sosiolinguistik dan keragaman atau 

variasi bahasa dalam peristiwa tutur yang terjadi ditinjau dari pandangan sosio-

kultural sehingga dapat memunculkan peristiwa kedwibahasaan dan  diglosia di 

dalamnya dan studi Etnografi Komunikasi yang secara tidak langsung juga 

memiliki keterkaitan di dalamnya. Pola berbahasa antar individu memang tidaklah 
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sama dan jelas berbeda tetapi perbedaan proses dalam berbahasa tidak 

menjadikannya kesenjangan sosial di antara sesamanya, dan dapat menjadikannya 

sebagai sebuah khazanah keilmuan dalam bidang bahasa dan ilmu kebahasaan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Mendeskripsikan penggunaan dan pemakaian variasi bahasa atau pilhan 

bahasa pada tuturan guru dan siswa dalam melakukan interaksi 

komunikasi pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, 

dan komunikasi di luar kelas MAN 3 Malang sehingga nantinya akan 

memunculkan situasi kedwibahasaan dan diglosia. 

b) Mendeskipsikan faktor atau penyebab terjadinya variasi bahasa dalam 

kegiatan komunikasi guru dan siswa di MAN 3 Malang 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang 

terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

          Memperkaya penyelaras teori tentang keragaman bahasa dalam studi 

sosiolinguistik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan 

sumbangan bagi kajian bahasa sehingga uraian dan telaah tentang bahasa dapat 

dijadikan pemikiran dan pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang 

mengkaji tentang bahasa, dan ragam penggunaannya dalam ranah diglosia dan 

kedwibahasaan. 
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1.4.2 Manfaat Praktiks 

  Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat 

khususnya kepada peneliti agar bisa mengembangkan penelitian tentang variasi 

bahasa yang berhubungan dengan diglosia secara mendalam dan lebih spesifik. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut: 

1) Tuturan adalah wacana yang menonjolkan rangkaian peristiwa dalam 

serentetan waktu tertentu, bersama dengan partisipan dan keadaan tertentu 

(Harimurti Kridalaksana, 2008: 248) 

2) Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian bahasa yang masing-

masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya 

(Poedjosoedarmo dalam Aslinda dan Leni Syafyahya, 2007:17).   

3) Kegiatan interaksi komunikasi adalah kegiatan yang memungkinkan terjadinya 

sebuah hubungan antara seseorang dengan orang lain, yang kemudian 

diaktualisasikan melalui praktik komunikasi.  

4) Kedwibahasaan menurut Bloomfield (dalam Aslinda dkk., 2007:23) 

mengemukakan bahwa kedwibahasaan adalah native like control of two 

languages (penguasaan yang sama baiknya terhadap dua bahasa). 
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5) Diglosia menurut Henscyber adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam 

masyarakat, tetapi masing-masing bahasa mempunyai fungsi atau peranan yang 

berbeda dalam konteks sosial. 

6) Masyarakat multikultural menurut Fatkhorrohman adalah sekelompok manusia 

yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan 

dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat 

dengan masyarakat yang lain. 

 

 

 

 


