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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Berbahasa merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bersifat 

komunikatif. Bahasa tidak pernah lepas dari manusia. Tidak ada kegiatan manusia 

yang tidak menggunakan bahasa. Setiap bahasa memiliki makna yang ingin 

disampaikan pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembacanya. 

Indonesia adalah negara yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah penduduk 

yang terdiri dari berbagai suku bangsa, dengan berbagai bahasa daerah yang 

berkembang, serta berbagai latar belakang budaya yang tidak sama. Di Indonesia 

terdapat dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah.  

Dalam konteks komunikasi, setiap individu tentulah tidak mungkin 

berkomunikasi dengan menggunakan gaya bicara yang sama dalam berbagai 

situasi. Dalam situasi resmi, seseorang tidak mungkin menggunakan ragam dan 

gaya bahasa yang sama ketika berada di lingkungan tidak resmi seperti keluarga 

atau tempat umum. Pada kajian penelitian ini akan dibahas mengenai referensi 

yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi pengertian variasi bahasa, 

faktor yang mempengaruhi variasi bahasa, dan jenis-jenis variasi bahasa. 

 

2.1 Pengertian Variasi Bahasa 

Bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk daan makna 

(Nababan. 1986:13). Bentuk berupa bunyi dan tulisan maupun strukturnya, 

sedangkan makna berupa makna leksikal maupun fungsional dan stuktural. 

Bentuk dan makna dapat menunjukkan adanya perbedaan baik yang kecil maupun 
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besar antara pengungkapan yang satu dengan pengungkapan yang lain. 

Perbedaan-perbedaan bentuk dan makna bahasa seperti ini disebut dengan variasi.  

Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi 

sosiolingistik, sehingga Kridalaksana (dalam Chaer dan Agustina, 2014:61) 

mendefinisikan sosiolingistik sebagai cabang linguistik yang berusaha 

menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi 

bahasa tersebut dengan ciri-ciri kemasyarakatan. Dengan mengutip pendapat 

Fishman, Kridalaksana mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang 

mempelajari ciri dan fungsi berbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara 

bahasa dengan ciri dan fungsi itu dalam suatu masyarakat bahasa. 

 Sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh 

semua penutur bahasa itu. Namun, karena penutur bahasa tersebut, meski berada 

dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia yang homogen, 

maka wujud bahasa yang konkret, yang disebut parole, menjadi tidak seragam. 

Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Terjadinya keragaman atau 

kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh 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 ini akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut 

digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat 

luas. 

 Dalam hal variasi atau ragam bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, 

variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial 

penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Kedua, variasi atau ragam 
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bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam 

kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Variasi atau ragam bahasa itu dapat 

diklarifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di 

dalam masyarakat sosial. 

 

2.2 Jenis-Jenis Variasi Bahasa 

 Chaer dan Agustina (2014:62) membagi jenis variasi bahasa menjadi 

empat, yaitu dari segi penutur, dari segi pemakaian, dari segi keformalan, dan dari 

segi sarana. 

2.2.1 Variasi dari Segi Penutur 

 Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah 

variasi bahasa yang disebut idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat 

perseorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya 

atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, 

pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya.  

Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya adalah yang disebut dialek, 

yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada 

pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Para penutur dalam suatu dialek, 

meskipun mempunyai idioleknya masing-masing, memiliki kesamaan ciri yang 

menandai bahwa berada pada satu dialek, yang berbeda dengan kelompok penutur 

lain, yang berada dalam dialeknya sendiri dengan ciri lain yang menandai 

dialeknya juga. 

Penggunaan istilah dialek dan bahasa dalam masyarakat umum memang 

seringkali bersifat ambigu. Secara linguistik jika masyarakat tutur masih saling 
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mengerti maka alat komunikasinya adalah dua dialek dari bahasa yang sama. 

Bidang studi linguistik yang mempelajari dialek-dialek ini adalam dialektologi. 

Bidang bahasa ini dalam kerjanya berusaha membuat peta batas-batas dialek dari 

sebuah bahasa, yakni dengan cara membandingkan bentuk dan makna kosakata 

yang digunakan dalam dialek-dialek itu.  

Variasi ketiga berdasarkan penutur adalah yang disebut kronolek, atau 

dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada 

masa tertentu. Umpamanya, variasi bahasa indonesia pada masa tahun tiga 

puluhan, variasai yang digunakan tahun lima puluhan, dan variasi yang digunakan 

pada masa kini. Variasi bahasa pada ketiga zaman itu tentunya berbeda, baik dari 

segi lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis.  

Variasi bahasa yang keempat berdasarkan penuturnya adalah apa yang 

disebut sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenan dengan 

status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik biasanya 

variasi inilah yang menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti 

usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial 

ekonomi, dan sebagainya. Berdasarkan usia, kita bisa melihat perbedaan variasi 

bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak, para remaja, orang dewasa, dan orang-

orang yang tergolong lansia.  

Perbedaan variasi bahasa di sini bukanlah yang berkenaan dengan isinya, 

isi pembicaraan, melainkan perbedaan dalam bidang morfologi, sintaksis, dan 

juga kosakata. Berdasarkan pendidikan kita juga bisa melihat adanya variasi sosial 

ini penutur yang beruntung memperoleh pendidikan tinggi, akan berbeda variasa 
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bahasanya dengan mereka yang hanya berpendidikan menengah, rendah, atau 

yang tidak berpendidikan sama sekali.  

Berdasarkan seks (jenis kelamin) penutur dapat pula disaksikan adanya 

dua jenis variasi bahasa. Perbedaan pekerjaan, profesi jabatan, atau tugas para 

penutur dapat juga menyebabkan adanya variasi sosial. Di dalam masyarakat tutur 

yang masih mengenal tingkat-tingkat kebangsawanan dapat pula kita lihat variasi 

bahasa yang berkenaan dengan tingkat-tingkat kebangsawanan itu. Keadaan sosial 

ekonomi para penutur dapat juga menyebabkan adanya variasi bahasa. Pembedaan 

kelompok masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi ini tidak sama dengan 

pembedaan berdasarkan tingkat kebangsawanan, sebab dalam zaman modern ini 

pemerolehan status sosial ekonomi yang tinggi tidak lagi identik dengan status 

sosial ekonomi yang tinggi tidak lagi identik dengan status kebangsawanan yang 

tinggi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain oleh Labov dalam 

Chaer dan Agustina (2014:66) menunjukkan adanya variasi bahasa berkenaan 

dengan status sosial ekonomi ini malah telah dibuktikan pula adanya korelasi 

antara tingkat sosial ekonomi itu dengan tingkat penguasaan bahasa. 

Sehubungan dengan variasi bahasa berkenaan dengan tingkat, golongan, 

status, dan kelas sosial para penuturnya, biasanya dikemukakan orang variasi 

bahasa yang disebut akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon. Argot, dan 

ken. Ada juga yang menambahkan dengan yang disebut bahasa prokem.  

a) akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih 

bergengsi daripada variasi sosial lainnya.  

b) Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi, atau bahkan 

dianggap dipandang rendah. 
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c) Vulgar merupakan variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian 

bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar, atau dari kalangan mereka 

yang tidak berpendidikan. 

d) Slang merupakan variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya 

variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas, dan tidak 

boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Oleh karena itu, 

kosakata yang digunakan dalam slang ini selalu berubah-ubah. Dalam hal 

ini yang disebut bahasa prokem dapat dikategorikan sebagai slang. 

e) Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-

hari. Kata kolokial berasal dari colloquium (percakapan, konversasi). Jadi 

kolokial berarti bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Dalam 

perkembangannya kemudian ungkapan-ungkapan kolokial ini sering juga 

digunakan dalam bahasa tulis. 

f) Jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh 

kelompok-kelompok sosial tertentu. Ungkapan-ungkapan yang digunakan 

seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di 

luar kelompoknya. Namun ungkapan-ungkapan tersebut tidak bersifat 

rahasia. 

g) Argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-

profesi tertentu dan bersifat rahasia. Letak kekhususan argot adalah pada 

kosakata.  

h) Ken adalah variasi sosial tertentu yang bernada memelas, dibuat 

merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. Biasanya digunakan oleh 

para pengemis. 
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2.2.2 Variasi dari Segi Pemakaiannya 

Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau 

fungsinya disebut fungsiolek (Nababan, 1984:14), ragam, atau register. Variasi ini 

biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat 

keformalan, dan sarana pengguanaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang 

pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau 

bidang apa. Misalnya bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, 

perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi bahasa 

berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah dalam bidang 

kosakata. Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah kosakata 

khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain. Namun demikian, 

variasi berdasarkan bidang kegiatan ini tampak pula dalam tataran morfologi dan 

sintaksis.  

Variasi bahasa atau ragam bahasa sastra biasanya menekankan pada 

penggunaan bahasa dari segi estetis, sehingga dipilihlah dan digunakanlah 

kosakata yang secara estetis memiliki ciri eufoni serta daya ungkap yang paling 

tepat. Variasi bahasa jurnalistik juga memiliki ciri tertentu, yakni bersifat 

sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena harus dipahami dengan 

mudah, komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita secara tepat, 

dan ringkas karena keterbatasan ruang dan keterbatasan waktu.  

Ragam bahasa militer dikenal dengan cirinya yang ringkas dan bersifat 

tegas, sesuai dengan tugas dan kehidupan kemiliteran yang penuh dengan disiplin 

dan instruksi. Ragam militer di Indonesia dikenal dengan cirinya yang 

memerlukan keringkasan dan ketegasan yang dipenuhi dengan berbagai singkatan 
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dan akronim. Ragam bahas ilmiah yang juga dikenal dengan cirinya yang lugas, 

jelas, dan bebas dari keambiguan, serta segala macam metafora dan idiom. Bebas 

dari segala keambiguan karena bahasa ilmiah harus memberikan informasi 

keilmuan yang jelas, tanpa keraguan makna, dan terbebas dari kemungkinan 

tafsiran makna yang berbeda. 

Variasi bahasa berdasarkan fungsi ini lazim disebut register. Dalam 

pembicaraan tentang register ini biasanya dikaitkan dengan masalah dialek. Kalau 

dialek berkenaan dengan bahasa itu digunakan oleh siapa, di mana, dan kapan, 

maka register berkenaan dengan bahasa itu digunakan untuk kegiatan apa.  

2.2.3 Variasi dari Segi Keformalan 

 Berdasarkan tingkat keformalan, Martin Joos dalam Chaer dan Agustina 

(2014:70) membagi variasi bahasa atas lima macam gaya, yaitu gaya atau ragam 

beku (frozen), gaya atau ragam resmi (formal), gaya atau ragam usaha 

(konsultatif), gaya atau ragam santai (casual), dan gaya atau ragam akrab 

(intimate).  

a) Ragam Beku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan 

dalam situasi-situasi khidmat, dan upacara-upacara resmi. Disebut ragam 

beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap, tidak 

boleh diubah. Dalam bentuk tertulis ragam beku ini dapat ditemui pada 

dokumen-dokumen bersejarah, seperti undang-undang dasar, akte notaris, 

naskah-naskah perjanjian jual beli, atau sewa-menyewa. Susunan kalimat 

dalam ragam beku biasanya panjang-panjang, bersifat kaku, kata-katanya 

lengkap. Dengan demikian penutur dan pendengar ragam beku dituntut 

keseriusan dan perhatian yang penuh. 
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b) Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam 

pidato kenegaraan, rapat dinas, surat-menyurat dinas, ceramah keagamaan, 

buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam resmi sudah 

ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi ini pada 

dasarnya sama dengan ragam bahasa baku atau standar yang hanya 

digunakan dalam situasi resmi, dan tidak dalam situasi yang tidak resmi. 

Pembicaraan dalam peminangan, pembicaraan dengan seorang dosen 

dikantornya, atau diskusi dalam ruang kuliah adalah menggunakan ragam 

resmi. 

c) Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim 

digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, dan rapat-rapat atau 

pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi, dapat 

dikatakan ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang paling operasional. 

Wujud ragam usaha ini berada di antara ragam formal dan ragam informal 

atau ragam santai.  

d) Ragam bahasa santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang 

digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan 

keluarga atau teman karib pada waktu istirahat, berolah raga, berekreasi, 

dan sebagainya. Ragam santai ini banyak menggunakan alegro yakni 

bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak dipenuhi 

unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah. Demikian juga dengan 

struktur morfologi dan sintaksisnya. Seringkali struktur morfologi dan 

sintaksis yang normatif tidak digunakan. 
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e) Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa digunakan 

oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota 

keluarga, atau antar teman yang sudah cukup karib. Ragam ini ditandai 

dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan 

dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Hal ini karena di antara 

partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang 

sama.  

 Dalam kehidupan sehari-hari kelima ragam di atas, yang dilihat dari 

tingkat keformalan penggunaannya, mungkin secara bergantian kita gunakan. 

Sebenarnya banyak faktor atau variabel lain yang menentukan pilihan ragam 

mana yang harus digunakan. Jadi penggunaan ragam-ragam keformalan itu 

seringkali tidak terpisah-pisah, melainkan berganti-ganti menurut keperluannya. 

2.2.4 Variasi dari Segi Sarana 

 Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang 

digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau 

juga ragam dalam berbahasa yang menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni 

misalnya dalam bertelepon dan bertelegraf. Adanya ragam bahasa lisan dan 

bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan 

wujud struktur ini adalah karena dalam berbahasa lisan atau dalam menyampaikan 

informasi secara lisan. Kita dibantu oleh unsur-unsur nonsegmental atau unsur 

nonlinguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik, tangan, gelengan kepala, dan 

sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Padahal di dalam ragam bahasa tulis hal-hal 

yang disebutkan itu tidak ada. Lalu sebagai gantinya harus dieksplisitkan secara 

verbal. 
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Dalam berbahasa tulis kita harus lebih menaruh perhatian agar kalimat-

kalimat yang kita sususn bisa dapat dipahami pembaca dengan baik. Kesalahan 

atau kesalahpengertian dalam berbahasa lisan dapat segera diperbaiki atau diralat, 

tetapi dalam berbahasa tulis kesalahan atau kesalahpengertian baru kemudian bisa 

diperbaiki. 

Ragam bahasa bertelepon sebenarnya termasuk dalam ragam bahasa lisan 

dan ragam bahasa dalam bertelegraf sebenarnya termasuk dalam ragam tulis, 

tetapi kedua macam sarana komunikasi itu mempunyai ciri-ciri dan 

keterbatasannya sendiri-sendiri, menyebabkan kita tidak dapat menggunakan 

ragam lisan dan ragam tulis semau kita. Ragam bahasa dalam bertelepon dan 

bertelegraf menuntut persyaratan tertentu, sehingga menyebabkan dikenal adanya 

ragam bahasa telepon dan ragam bahasa telegraf, yang berbeda dengan ragam-

ragam bahasa lainnya. 

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Bahasa 

 Faktor yang mempengaruhi terjadinya variasi bahasa dibagi menjadi dua 

macam, yaitu variasi internal dan variasi eksternal. Variasi bahasa yang 

disebabkan atau berhubungan dengan faktor dalam bahasa itu sendiri, khususnya 

unsur-unsur yang mendahului atau mengikuti unsur yang diperhatikan disebut 

dengan variasi internal, sedangkan variasi yang berhubungan dengan faktor-faktor 

di luar sistem bahasa itu sendiri kita sebut dengan variasi eksternal. 

2.3.1 Variasi Internal 

 Menurut Nababan (1986:16) variasi-variasi internal ini dapat dianggap 

lebih dalam atau lebih mendasar oleh karena itu variasi ini  juga dapat disebut 
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dengan variasi sistemik yang berarti variasi merupakan ciri dari sistem bahasa itu. 

Pengertian tentang hal ini menjadi jelas dengan pengamatan de Saussure bahwa 

variasi-variasi ini seharusnya dianalisis dengan konsep tingkat, yaitu bahwa 

perbedaan-perbedaan seperti itu adalah unsur yang berbeda pada suatu tingkat 

(parole), tetapi sama atau senilai pada tingkat yang lain (langue). 

Ciri-ciri variasi seperti ini dikaji dalam linguistik umum. Konsep dalam 

dikotomi parole-langue inilah yang mendasari analisis linguistik, khususnya 

dalam penentuan identifikasi unsur-unsur bahasa, terutama mengenai fonologi dan 

morfologi (Nababan, 1986:16). Berdasarkan sistem bahasa sumber munculnya 

variasi bahasa secara internal dilihat dari tataran fonologi, morfologi, dan 

sintaksis. 

Dalam variasi tataran fonologi ejaan adalah peraturan penggambaran atau 

pelambangan bunyi ujar suatu bahasa. Perlambangan unsur segmental bunyi ujar 

tidak hanya bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk tulisan atau 

huruf, tetapi juga bagaimana menuliskan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk kata, 

frase, klausa, dan kalimat, bagaimana memenggal suku kata, bagaimana 

menuliskan singkatan, nama orang, lambang-lambang teknis keilmuan dan 

sebagainya. Perlambangan unsur suprasegmental bunyi ujar menyangkut 

bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, jedah dan intonasi. 

Perlambangan unsure suprasegmental ini dikenal dengan istilah tanda 

baca atau pungtuasi. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal beberapa jenis 

perubahan bunyi yang memungkinkan terwujudnya variasi bahasa. Perubahan 

tersebut antara lain asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, 

metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis (Muslich, 2009: 2-5). 
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Bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya. Dengan demikian, 

perubahan bunyi akibat distribusinya pada lingkungan yang berbeda tersebut 

mendorong munculnya variasi bahasa 

Sedangkan variasi dalam tataran morfologis merupakan suatu proses 

pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Bentuk 

dasar itu bisa berupa kata, pokok kata, frasa, atau mungkin kata dan kata, kata dan 

pokok kata, dan mungkin juga berupa pokok kata dan pokok kata. Proses 

morfologis dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu afiksasi, 

reduplikasi, dan proses pemajemukan.   

Variasi dalam tataran sintaksis berhubungan dengan penggabungan 

morfem-morfem menjadi struktur yang lebih besar seperti klausa dan kalimat. 

Contohnya penggabungan morfem makan bergabung dengan morfem hati menjadi 

klausa makan hati. Dari proses-proses fonologi, morfologi, dan sintaksis tersebut 

muncul perbedaan-perbedaan yang akan menimbulkan variasi bahasa. 

2.3.2 Variasi Eksternal 

Variasi eksternal merupakan variasi yang berhubungan dengan faktor-

faktor di luar sistem bahasa itu sendiri. Variasi eksternal ini yaitu yang 

sehubungan dengan daerah asal penutur, kelompok sosial, situasi berbahasa, dan 

zaman penggunaan bahasa itu (Nababan, 1986: 16). Daerah asal penutur atau yang 

disebut dengan dialek yakni bahasa yang berada pada satu tempat, wilayah, atau 

area tertentu. Faktor daerah asal penutur merupakan salah satu faktor eksternal 

penyebab munculnya variasi bahasa. Faktor daerah asal penutur ini erat kaitannya 

dengan faktor geografi tempat tinggal penutur. Adanya hambatan geografis seperti 

sungai, pegunungan, danau atau hamparan tanah tandus, dapat berfungsi untuk 
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menjaga dua populasi terpisah, sehingga menciptakan atau mempertahankan 

perbedaan dalam penggunaan antara bahasa di kedua sisinya. Dialek ini lazimnya 

dibagi menjadi dialek areal, dialek regional, dan dialek geografi. Contoh dari 

dialek ini misalnya daerah asal penuturnya Jawa dialek Banyumas memiliki ciri 

tersendiri yang berbeda dengan ciri yang dimiliki bahasa Jawa dialek Pekalongan, 

dialek semarang, dialek surabaya. 

Kelompok Sosial adalah apa yang disebut sosiolek atau dialek sosial, 

yakni variasi bahasa yang berkenan dengan status, golongan, dan kelas sosial para 

penuturnya. Dalam sosiolinguistik biasanya variasi inilah yang menyangkut 

semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, 

tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Berdasarkan 

usia, usia merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya variasi 

bahasa. Secara garis besar usia akan mengelompokkan masyarakat menjadi 

kelompok anak-anak, kelompok remaja, dan kelompok dewasa. Ciri khas yang 

dimiliki oleh variasi bahasa yang bersumber dari usia ini adalah variasi bahasa 

yang dimiliki seseorang pada masa anak-anak berangsur-angsur akan ditinggalkan 

pemiliknya jika mereka menjadi tua. Variasi bahasa yang relatif tetap adalah 

ragam bahasa yang dimiliki oleh orang dewasa (Sumarsono, 2014: 136). 

Aspek pembeda kebahasaan yang tidak selalu ada dalam bahasa, yaitu 

jenis kelamin (Sumarsono, 2014: 98). Berdasarkan kajian memang ada sejumlah 

masyarakat tutur pria yang berbeda dengan wanita. Wanita ternyata lebih banyak 

menjadi anggota perkumpulan sosial berbahasa ibu daripada berbahasa Indonesia, 

dibandingkan dengan pria. Dalam kedua hal ini ternyata wanita lebih konservatif 

daripada pria (Sumarsono, 2014: 126). 
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Situasi sosial ekonomi penutur juga dapat menjadi salah satu sumber 

variasi bahasa. Munculnya variasi bahasa ini tampaknya dimaksudkan sebagai 

penanda status sosial ekonomi seseorang. Variasi bahasa yang bersumber dari 

faktor sosial ekonomi ini tidak sama dengan pembedaan berdasarkan tingkat 

kebangsawanan, dikatakan demikian karena sekarang ini pemerolehan status 

ekonomi yang tinggi tidak lagi identik dengan status kebangsawanan yang tinggi. 

Bisa saja terjadi orang yang berdasarkan keturunan memiliki status 

kebangsawanan yang tinggi tetapi tidak memiliki status ekonomi yang tinggi. 

Sebaliknya tidak sedikit yang tidak berketurunan bangsawan, tetapi kini memiliki 

status ekonomi yang tinggi (Chaer dan Agustina, 2014:66). 

Situasi berbahasa disini adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi 

berbahasa, atau termasuk ke dalam peristiwa tutur yang didalamnya berisis tujuan 

pembicaraan, wilayah, gaya tuturan, siapa yang berbicara, kepada siapa, dan lain-

lain. Faktor terakhir yang masuk ke dalam variasi eksternal adalah zaman 

penggunaan bahasa itu. Variasi bahasa indonesia pada masa tahun tiga puluhan, 

variasai yang digunakan tahun lima puluhan, dan variasi yang digunakan pada 

masa kini. Variasi bahasa pada ketiga zaman itu tentunya berbeda, baik dari segi 

lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis. 

 


