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ABSTRAK 

 

VARIASI BAHASA DI ACARA TALKSHOW HITAM PUTIH  

DALAM EPISODE ANAK PETANI JADI TNI DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 

 

 

Oleh 

 

REZA PUTRI RISTANTI 

 

Masalah dalam penelitian ini ialah variasi bahasa di acara talkshow Hitam Putih 

dalam episode Anak Petani jadi TNI dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan variasi bahasa dalam 

acara talkshow Hitam Putih dalam episode Anak Petani jadi TNI dan untuk 

mengetahui implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif  kualitatif. 

Sumber data penelitian ini ialah video talkshow Hitam Putih unduhan dari 

www.youtube.com. Data dalam penelitian ini ialah percakapan yang mengandung 

variasi bahasa antara pembawa acara dan bintang tamu dalam acara talkshow Hitam 

Putih.  

 



 

Hasil penelitian ini ditemukan dua jenis variasi bahasa yang terdapat dalam acara 

talkshow Hitam Putih dalam episode Anak Petani jadi TNI, yaitu (1) variasi bahasa 

dari segi sarana yaitu ragam lisan, dan (2) variasi bahasa dari segi keformalan, antara 

lain (a) ragam resmi, (b) ragam santai. 

 

Hasil penelitian ini diimplikasikan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

untuk melatih keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan 

konteks, serta sebagai alternatif pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan 

Kurikulum 2013 SMA. Kompetensi inti yang digunakan adalah KI-1 yaitu, menerima 

dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan KI-2 yaitu, menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan guru. Selanjutnya, pada Kompetensi Dasar 3.6 

Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah dan Kompetensi Dasar 4.6 

Mengontruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek 

kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. 

 

Kata Kunci: variasi bahasa, talkshow, implikasi.  



 

 

 

 

 

 

 

VARIASI BAHASA DI ACARA TALKSHOW  

HITAM PUTIH DALAM EPISODE ANAK PETANI JADI TNI DAN 

IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

DI SMA 

 

 

 

 

Oleh 

 

REZA PUTRI RISTANTI 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

Sarjana Pendidikan 

pada 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 

 

 

 

 
 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 







 



vii 
 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis bernama Reza Putri Ristanti, dilahirkan di Sukabandung tanggal 28 Mei 

1996. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Sutikno dan Suliana. Penulis 

memulai pendidikan pada tahun 2001 di SD Negeri 1 Rulung Helok. 

Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 2000, penulis melanjutkan sekolah 

menengah pertama di SMP Harapan Rulung Helok Natar. Kemudian, penulis 

melanjutkan sekolah menengah atas di MA Negeri 1 Metro dan lulus pada tahun 

2013.  

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Lampung melalui Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2016 penulis 

melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 Seputih 

Mataram sekaligus melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kurnia 

Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

MOTO 

 

“Tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang takkan mengenal bangsanya sendiri” 
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“Sayangnya banyak sekali ragam bahasa yang menghilang setiap tahunnya. 

Penuturnya semakin berkurang, dan akhirnya habis. Generasi yang lebih muda tidak 

lagi menggunakan bahasa daerah mereka. Selain bahasa beberapa budaya lain juga 

mengalami hal yang sama. Pelakunya makin sedikit dan akhirnya menghilang” 

( Maisie Junardy) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, digunakan 

oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi dan 

mengidentifikasi diri (Chaer, 1998: 1). Bahasa merupakan alat komunikasi yang 

digunakan oleh manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini terjadi 

karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. 

Berbicara mengenai bahasa sebagai alat komunikasi, sudah pasti erat kaitannya 

dengan sosiolinguistik, yaitu subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa 

dalam hubungan pemakaiannya dalam masyarakat (Chaer, 2004: 2). Bahasa 

sebagai milik masyarakat juga tersimpan dalam diri masing-masing individu. 

Setiap individu dapat bertingkah laku dalam wujud bahasa, dan tingkah laku 

bahasa individual ini dapat berpengaruh luas pada anggota masyarakat bahasa 

yang lain. Bahasa pada dasarnya memiliki bermacam-macam ragam. Maksud dari 

ragam tersebut, yaitu memiliki variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda. 

Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh 

para penuturnya yang heterogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang 

mereka lakukan sangat beragam. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau 
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bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah 

yang sangat luas (Chaer dan Agustina, 2010: 61). 

Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, 

menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, serta menurut 

medium pembicaraan (Kridalaksana, 1993: 184). Ragam bahasa yang digunakan 

orang tua berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan anak-anak. Seperti orang 

tua akan lebih banyak berbicara tentang ajaran hidup dan nasihat, sedangkan 

anak-anak akan banyak berbicara tentang teman-teman bermainnya, keinginan 

membeli mainan baru, atau kegiatan menyenangkan saat mereka di sekolah. 

Begitu juga ragam bahasa seorang jurnalis akan berbeda dengan ragam bahasa 

yang digunakan oleh seorang guru. Ragam bahasa jurnalistik bersifat sederhana, 

komunikatif, dan ringkas. Seorang jurnalis jugaakan lebih banyak membicarakan 

hal-hal yang berhubungan dengan dunia politik, kejahatan, isu-isu, dan berita 

aktual lainnya, sedangkan guru, akan lebih banyak berbicara tentang masalah 

pengajaran dan mendidik siswa di sekolah. Jadi, penutur harus bisa memilih 

ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya. 

Keragaman suatu bahasa salah satunya sering dijumpai dalam acara-acara televisi 

seperti talkshow. Talkshow adalah suatu jenis acara di radio atau televisi yang 

sering digunakan untuk membahas suatu topik tertentu atau topik yang beragam 

dengan menghadirkan bintang tamu yang dipandu oleh seorang pembawa acara. 

Tamu yang diundang biasanya terdiri dari orang-orang yang telah mempelajari 

atau memiliki pengalaman luas yang terkait dengan isu yang sedang 

diperbincangkan. Pembawa acaranya pun membawakan dengan santai namun 
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serus. Biasanya talkshow dapat menerima telepon berupa pertanyaan atau 

tanggapan dari pemirsa atau orang di luar studio (http://id.m.wikipedia.org/wiki/ 

Gelar_wicara). 

 

Penulis memilih talkshow Hitam Putih untuk diteliti karena program talkshow 

Hitam Putih selalu menghadirkan topik-topik atau fenomena yang sedang hangat, 

menarik, serta inspiratif dengan narasumber yang menginspirasi atau narasumber 

yang kontroversial dengan perbincangan-perbincangan yang tajam, tepat sasaran, 

dan santai. Selain itu, acara talkshow Hitam Putih juga merupakan salah satu 

program talkshow unggulan Trans 7 yang dipandu oleh mentalis Indonesia Deddy 

Corbuzier (10/12/2010-sekarang). Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo 

atau yang biasa dikenal Deddy Corbuzier merupakan salah satu mentalis populer 

di Indonesia. Ia adalah pesulap profesional keturunan Tionghoa yang kemudian 

menjadi presenter atau pembawa acara Hitam Putih di Trans 7. Pria kelahiran 

Jakarta, 28 Desember 1976 ini berhasil membawakan talkshow Hitam Putih 

dengan santai dan spontan memberikan pertanyaan yang berani tanpa ada rasa 

takut sedikitpun serta pertanyaan yang terkadang tidak terduga. Sehingga bintang 

tamu atau narasumber seringkali dibuat tidak berdaya ketika diberi pertanyaan-

pertanyaan oleh Deddy Corbuzier yang kritis. Talkshow ini ditayangkan setiap 

hari Senin-Jumat pukul 18.00 hingga 19.00 WIB. Talkshow ini disiarkan perdana 

sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai sekarang. 

 

Hitam Putih selalu fokus dengan berbagai topik atau tema yang  menarik, 

inspiratif dan kontroversial yang sedang terjadi dalam masyarakat sehingga 

memberikan pencerahan informasi nan edukatif dan menginspirasi bagi 
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masyarakat Indonesia. Acara ini banyak membahas tentang persoalan kehidupan 

nyata yang dialami oleh seseorang yang mampu menginspirasi orang lain. 

Sehingga, banyak variasi bahasa yang terdapat dalam talkshow ini yaitu 

perbincangan Deddy Corbuzier dan bintang tamu atau narasumber.  

 

Variasi bahasa yang terdapat dalam acara talkshow Hitam Putih sangat beragam. 

Semua itu bergantung pada narasumber yang hadir dalam acara talkshow ini, 

dengan kata lain dengan dihadirkannya bintang tamu yang berbeda-beda dalam 

setiap segmen acara ini menyebabkan keragaman bahasa. Talkshow inspiratif 

kebanggaan bangsa ini pernah mendapat beberapa penghargaan, seperti 

(1) tahun 2011: Panasonic Gobel Awards, nominasi Program Talkshow 

Hiburan; 

(2) tahun 2012: Panasonic Gobel Awards, nominasi Program Talkshow 

Hiburan; 

(3) tahun 2013: Panasonic Gobel Awards, nominasi Program Talkshow 

Hiburan; 

(4) tahun 2014: Panasonic Gobel Awards,nominasi Program Talkshow 

Hiburani; 

(5) tahun 2014: Indonesian Choice Awards,menangTV Program Of  The Year; 

(6) tahun 2015 Indonesian Choice Awards, menangTV Program Of  The Year; 

(7) tahun 2016: Indonesian Choice Awards, nominasi TV Program Of The 

Year; 

(8) tahun 2016: Panasonic Gobel Awards Awards, nominasi Program 

Talkshow; 
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(9) tahun 2016: Indonesian Television Awards, menang Program Inspiratif 

Terpopuler; 

(10) tahun 2017: Indonesian Choice Awards, nominasi TV Program Of The 

Year. 

Variasi bahasa seseorang sangat berbeda-beda bergantung pada dua faktor, yaitu 

faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial meliputi tingkat pendidikan, 

jenis kelamin, jenis pekerjaan, latar belakang keluarga, umur, dan lingkungan 

masyarakat. Faktor situasional meliputi siapa yang menjadi penutur, kapan 

peristiwa tutur itu terjadi, dan masalah apa yang sedang dibicarakan. Variasi 

bahasa yang terdapat dalam acara talkshow Hitam Putih sangat beragam, yaitu 

dengan dihadirkannya bintang tamu yang berbeda-beda dalam setiap segmen 

acara ini, maka terjadilah keragaman bahasa. 

 

Penelitian tentang variasi bahasa pernah dilakukan oleh Indah Yuni Wulandari 

(2015) dengan judul penelitiannya “Ragam Bahasa dalam Acara Talkshow Kick 

Andy Periode Mei 2016 serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA”. Adapun kesamaan penelitian Indah Yuni Wulandari dengan 

penelitian peneliti saat ini yaitu memiliki kajian yang sama di bidang 

sosiolinguistik, yaitu variasi bahasa. Perbedaannya terletak pada waktu penelitian, 

subjek penelitian, dan implikasinya. Jika penelitian terdahulu dilakukan pada 

bulan Mei 2016, maka penelitian saya dilakukan pada bulan Agustus 2017. Selain 

itu, perbedaannya juga terletak antara lain: (1) peneliti terdahulu menggunakan 

subjek penelitian talkshow Kick Andy, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

subjek penelitian talkshow Hitam Putih (2) peneliti terdahulu menggunakan 

kurikulum KTSP, sedangkan peneliti saat ini menggunakan Kurikulum 2013 pada 
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implikasi pembelajaran bahasa Indonesia (3) peneliti terdahulu mengkaji variasi 

bahasa dari segi penutur, sedangkan peneliti sekarang mengkaji variasi bahasa 

dari segi sarana dan segi keformalan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk meneliti tayangan Hitam 

Putih karena dianggap berbeda dengan talkshow yang lain, terlihat dari bintang 

tamu yang dihadirkan dan tema yang dibawakan hanya fokus pada tema dan 

pemikiran terhadap fenomena yang diangkat dalam episode kali itu. Penulis juga 

ingin menganalisis variasi bahasa dalam acara talkshow Hitam Putih dengan 

pertimbangan bahwa dalam acara talkshow Hitam Putih ditemukan beberapa 

variasi bahasa yang digunakan dalam acara tersebut. Selain itu, talkshow ini 

sampai saat ini masih banyak digemari oleh masyarakat dengan beberapa alasan, 

seperti pemilihan bintang tamu atau narasumbernya serta pertanyaan-pertanyaan 

yang spontan dan di luar dugaan dari sang narasumber dan mewakili perasaan dan 

pikiran audiens. 

 

Pemilihan variasi bahasa yang digunakan oleh penutur tentu saja bergantung pada 

sikap penutur terhadap mitra tutur, begitu pula sebaliknya. Alasan peneliti 

memilih variasi bahasa untuk diteliti karena pada saat kita berbicara atau 

berkomunikasi tidak terlepas dari ragam bahasa apa yang akan kita gunakan, itu 

semua bergantung dengan kebutuhan lawan bicara kita, kondisi atau situasi di 

sekitar kita dan tujuan berbicara juga akan memengaruhi ragam bahasa yang 

digunakan. Penulis dalam penelitian ini mengambil satu kali tayang pada periode 

Agustus 2017 di episode Anak Petani jadi TNI. 
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Variasi bahasa yang terdapat di acara talkshow Hitam Putih dalam episode Anak 

Petani jadi TNI dapat digunakan sebagai bahan ajar di SMA. Implikasi penelitian 

ini tertuang dalam Kurikulum 2013 yang digunakan dalam proses pembelajaran 

bahasa Indonesia di  Sekolah Menengah Atas (SMA). Kompetensi inti yang 

digunakan adalah KI-1 yaitu, menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya dan KI-2 yaitu, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 

guru. Selanjutnya, pada Kompetensi Dasar 3.6 Menganalisis isi, struktur, dan 

kebahasaan dalam ceramah dan Kompetensi Dasar 4.6 Mengontruksi ceramah 

tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan 

menggunakan struktur yang tepat. 

 

Variasi bahasa di acara talkshow Hitam Putih dalam episode Anak Petani jadi TNI 

dapat diimplikasikan dengan materi pembelajaran mengontruksi teks ceramah. 

Talkshow Hitam Putih episode Anak Petani jadi TNI telah sesuai, karena di 

dalamnya mengandung keanekaragaman bahasa, baik bahasa lisan, bahasa resmi, 

dan bahasa santai atau tidak resmi. Dengan mengamati variasi atau ragam bahasa 

tersebut, peserta didik dapat mempelajari penggunaan bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar dan dapat menggunakannya sesuai dengan konteks. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah variasi bahasa yang terdapat di acara talkshow Hitam Putih 

dalam episode Anak Petani jadi TNI? 

2. Bagaimanakah implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan variasi bahasa di acara talkshow Hitam Putih dalam 

episode Anak Petani jadi TNI. 

2. Mengimplikasikan hasil penelitian terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca baik 

secara teoritis maupun praktis.  

a) Manfaat Teoretis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan mengenai variasi atau ragam bahasa. 
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b) Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan 

bagi guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dan kegunaan bagi 

siswa. 

1) Bagi guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil penelitian 

ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 

mengontruksi teks ceramah pada SMA kelas IX.  

 

2) Bagi siswa, dapat mengetahui  penggunaan variasi bahasa sesuai dengan 

konteks, terutama penggunaan bahasa formal atau resmi. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti perlu membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini. Ruang 

lingkup tersebut berupa kajian sosiolinguistik yang berupa variasi bahasa di acara 

talkshow Hitam Putih dalam episode Anak Petani jadi TNI, sedangkan aspek yang 

diteliti sebagai berikut. 

1. Bentuk variasi bahasa di acara talkshow Hitam Putih dalam episode Anak 

Petani jadi TNI, antara lain: 

(a) variasi bahasa dari segi sarana yaitu ragam lisan; 

(b) variasi bahasa dari segi keformalan meliputi ragam resmi atau formal,  

dan ragam santai atau kasual; 

2. Implikasi variasi bahasa di acara talkshow Hitam Putih dalam episode 

Anak Petani jadi TNI  terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

 

2.1 Bahasa dan Sosiolinguistik 

 

Bahasa adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia, yang memiliki makna dan secara konvensional digunakan oleh 

sekelompok orang atau manusia (penutur) untuk berkomunikasi (melahirkan 

pikiran dan perasaan) kepada orang lain (Suyanto, 2011: 15). Jadi, bahasa adalah 

salah satu alat yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi atau 

berkomunikasi dengan manusia lain. Bahasa sangat penting karena memudahkan 

manusia dalam berkomunikasi dengan manusia lain. Saat berkomunikasi, satu 

bahasa memiliki berbagai variasi yang berkenaan dengan penutur penggunaannya 

di dalam masyarakat secara konkret (Chaer dan Agustina, 2010: 73). 

 

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan 

ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antar bahasa dengan faktor-

faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur (Chaer dan Agustina, 2010: 4). 

Fishman dalam Kartomihardjo (1988: 3) juga menambahkan bahwa 

sosiolinguistik mempelajari hubungan antara pembicara dan pendengar, variasi 

bahasa yang dipergunakan dalam waktu tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat, 

penulis menyimpulkan sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari suatu 

pemakaian bahasa dalam konteks sosial di dalam masyarakat. 
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2.2 Pengertian Variasi Bahasa 

Bahasa sebagai sebuah langue mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami 

sama oleh semua penutur bahasa itu sendiri, namun karena penutur bahasa 

tersebut meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan 

manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret menjadi tidak seragam 

(Chaer dan Agustina, 2010: 61). Akibatnya, bahasa itu menjadi beragam atau 

bervariasi. Keragaman ini terjadi bukan hanya karena para penuturnya yang tidak 

homogen, tetapi terjadi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan 

pun sangat beragam. Keragaman ini akan semakin bertambah jika pemakaian 

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

yang luas pula. Misalnya bahasa Indonesia yang digunakan oleh seluruh rakyat 

Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 

 

Bahasa, dalam praktik pemakaiannya, pada dasarnya memiliki bermacam-macam 

ragam. Maksud ragam dalam konteks ini adalah variasi pemakaian bahasa yang 

berbeda-beda (Mustakim dalam Rokhman, 2013:15). Bahasa jenisnya beragam, 

artinya meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, 

namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang 

mempunyai latar sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi 

beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran 

leksikon (Achmad dan Abdullah, 2012: 173).  

 

Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, 

menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, serta menurut 

medium pembicaraan (Kridalaksana, 1993: 184). Hartman dan Stork (dalam 
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Chaer dan Agustina, 2010: 62) membedakan ragam bahasa berdasarkan kriteria, 

(a) latar belakang geografi dan sosial penutur, (b) medium yang digunakan, dan 

(c) pokok pembicaraan. Halliday dalam Chaer (2010: 62) membedakan ragam 

bahasa berdasarkan pemakai (dialek) dan pemakaian (register). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan ragam bahasa 

adalah suatu bentuk atau variasi dalam bahasa yang terjadi karena adanya kegiatan 

interaksi sosial manusia yang heterogen di dalam suatu lingkungannya dalam hal 

pemakaian atau penggunaan bahasa di dalam masyarakat itu sendiri. 

 

2.3 Pembagian Variasi Bahasa 

Chaer dan Agustina (2010: 72-73) membagi ragam bahasa menjadi beberapa 

jenis, yaitu. 

2.3.1  Variasi Bahasa 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.  

2.3.1.1  Ragam Lisan 

Ragam lisan adalah  bahasa yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi secara lisan. Pada variasi bahasa lisan dibantu dengan 

unsur-unsur nonsegmental atau unsur nonlinguistik berupa nada, 

suara, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan sejumlah gejala fisik 

lainnya. Contoh ragam lisan: 

 Bapak  : “Mana sepatu Bapak, Nak?” 

 Anak   : “Sepatu yang mana?” 

 Bapak  : “Sepatu Bapak „kan cuma sepasang?” 
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Situasi percakapan tersebut menyatakan bahwa bapak menanyakan 

mana sepatu miliknya. Sepatu itu belum disiapkan ketika bapak akan 

memakainya. Anak tidak menjawab, bahkan balik menanyakan sepatu 

yang mana. Pertanyaan itu dijawab ayahnya bahwa sepatunya hanya 

sepasang. Sebenarnya maksud ayah ingin anaknya menyiapkan 

sepatunya.  

  

Suyanto (2015: 35) menyebutkan bahwa ragam bahasa lisan adalah 

ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terikat oleh 

ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu 

pemahaman. Bahasa lisan lebih ekspresif, karena mimik, intonasi, dan 

gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung 

komunikasi yang dilakukan. Ragam lisan dapat ditemui pada saat 

orang berpidato atau memberi sambutan, dalam situasi perkuliahan, 

ceramah, dan ragam lisan nonstandar, misalnya dalam percakapan 

antarteman, di pasar, atau dalam kesempatan nonformal lainnya.  

 

Darmawati (2009: 7) menyebutkan bahwa ragam bahasa percakapan 

atau lisan didukung pula dengan bahasa tubuh atau body language. 

Bahasa tubuh itu seperti gerak muka atau mimik, gerak tangan, gerak 

mata, dan sebagainya. Itulah sebabnya penyimpangan tata bahasa dan 

pelesapan unsur kalimat sering terjadi pada ragam bahasa lisan. 

Pelesapan bagian kata tersebut tidak mengganggu pemahaman 

terhadap maksud percakapan. Selain itu, ia juga menyimpulkan bahwa 

ragam lisan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 



14 
 

1. Unsur suprasegmental (aksen, nada, tekanan) dan paralingual 

(gerak-gerik tangan, mata, kepala) memberi efek terhadap hasil 

komunikasi. 

2. Komunikasi secara langsung/bersemuka sehingga terikat oleh 

kondisi, situasi, dan waktu. 

3. Kalimat yang kurang baik strukturnya tidak menghambat 

komunikasi. 

 

Achmad dan Abdullah (2012: 156) menyebutkan ada empat alasan 

mengapa bahasa lisan itu penting dalam komunikasi, yaitu faktor 

kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa 

tekanan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa 

yang dikatakannya, faktor kecepatan, pembicara segera melihat 

reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan, dapat disesuaikan 

dengan situasi (artinya meskipun gelap orang masih dapat 

berkomunikasi) faktor efisiensi (karena dengan bahasa lisan 

banyak yang dapat diungkapkan dalam waktu yang relatif singkat 

dan dengan tenaga yang sedikit).  

 

2.3.1.2  Ragam Tulis 

Ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi secara tertulis. Pada ragam bahasa tulis 

tidak dibantu dengan unsur-unsur nonsegmental atau unsur 

nonlinguistik berupa nada, suara, gerak-gerik tangan, gelengan 

kepala, dan sejumlah gejala fisik lainnya. Selain itu, pada ragam 
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bahasa tulis diharuskan untuk menaruh perhatian lebih agar 

kalimat-kalimat yang kita susun bisa dapat dipahami dengan baik. 

 

Berdasarkan paparan di atas, ragam tulis tidak bisa diteliti dalam penelitian 

ini, karena dalam acara talkshow ini tidak terdapat ragam tulis melainkan 

hanya terdapat ragam lisan yang terjadi dalam bentuk percakapan di acara 

talkshow Hitam Putih episode Anak Petani jadi TNI. 

 

Menurut Arifin dan Tasai (2008: 19-20) terdapat perbedaan antara ragam lisan 

dan ragam tulis. Perbedaannya adalah sebagai berikut. 

1. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua atau teman berbicara 

yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak 

mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. 

2. Di dalam ragam lisan unsur-unsur fungsi gramatikal, seperti subjek, 

predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-

kadang dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang 

digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, 

atau intonasi. 

Contoh: 

Orang yang berbelanja di pasar. 

“Bu, berapa cabenya?” 

“Tiga puluh.” 

“Bisa kurang?” 

“Dua lima saja, Nak.” 

 

Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. 

Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak 

mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Kelengkapan 

ragam tulis menghendaki agar orang yang “diajak bicara” mengerti isi 
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tulisan itu. Contoh ragam tulis ialah tulisan-tulisan dalam buku, 

majalah, dan surat kabar. 

3. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang dan waktu. Apa 

yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruang kuliah, hanya 

akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Apa yang 

diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi susastra belum tentu dapat 

dimengerti oleh orang yang berada di luar ruang itu. Sebaliknya, ragam 

tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu.  

Contoh: 

Seorang direktur berkata kepada sekretarisnya.“Kenapa dia, San.” 

“Tahu, Tuan, miring kali.” 

 

Kalau kita tidak berada dalam suasana itu, jelas kita tidak mengerti apa 

yang diperbincangkannya itu. 

4. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang 

pendeknya suara, sedangkan ragam tulis dilengkapi tanda baca, huruf 

besar, dan huruf miring. 

 

2.3.2  Variasi Bahasa Segi Keformalan 

Berdasarkan segi keformalannya, Martin Joos (dalam Chaer dan Agustina, 

2010: 70-72) membagi variasi bahasa menjadi lima macam sebagai 

berikut. 

2.3.2.1  Ragam Beku 

Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan 

dalam situasi-situasi khidmat, dan upacara-upacara resmi, misalnya, 

dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata cara pengambilan 

sumpah; kitab undang-undang, akte notaris dan surat-surat keputusan. 
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Disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan 

secara mantap, tidak boleh diubah. Contohnya adalah sebagai berikut. 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 

bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan 

dan prikeadilan. 

 

Kalimat yang dimulai dengan kata bahwa, maka, dan sesungguhnya 

menandai ragam beku. Susunan kalimat dalam ragam beku biasanya 

panjang, bersifat kaku dan kata-katanya lengkap. Dengan demikian, 

para penutur atau pendengar ragam baku dituntut keseriusan dan 

perhatian  yang penuh (Chaer dan Agustina, 2010: 92-93). 

 

Jika Chaer dan Agustina menyebutkan istilah ragam beku dalam 

bukunya, lain halnya dengan Sumarsono yang menyebutkannya 

dengan ragam baku (standard). Istilah baku (standard) mengacu 

kepada tolok ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas dan yang 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan (Sumarsono, 2014: 27). Ada pun 

faktor penentu ragam baku pada Bahasa Indonesia saat ini adalah 

dipakainya ragam atau variasi bahasa di kalangan terdidik atau 

ilmuwan (Sumarsono, 2014: 29).  

 

Berdasarkan paparan di atas, ragam beku tidak bisa diteliti dalam penelitian 

ini. Karena ragam ini merupakan ragam paling formal pemakaiannya, 

sehingga tidak ditemukan penggunaan ragam tersebut dalam acara talkshow 

Hitam Putih. 
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2.3.2.2  Ragam Resmi 

Ragam resmi atau formal, adalah variasi bahasa yang digunakan 

dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat-menyurat dinas, 

ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan lain-lain. 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 resmi. Bahasa baku tidak 

banyak menggunakan kata-kata dari bahasa daerah. Kalaupun 

menggunakan kata-kata dari bahasa daerah atau kata-kata dari 

bahasa asing, umumnya kata-kata itu sudah diserap dalam bahasa 

Indonesia (Darmawati, 2009: 9).  

 

Karakteristik dalam ragam ini lebih lengkap dan kompleks 

menggunakan pola tata bahasa yang tepat dan juga menggunakan 

kosa kata yang baku. Contohnya adalah pembicaraan ketika 

seorang mahasiswa menghadap dosen atau pejabat struktural 

tertentu di kampus menggunakan ragam formal.  

Contoh ragam resmi : 

 “Bahwa manusia bisa berusaha, tapi Tuhan yang 

 menentukan  dan semua tidak terlepas dari doa kedua orang 

 tua” 

 

Ragam resmi yang terdapat pada contoh di atas, ditandai oleh 

penggunaan kata menentukan dan terlepas yang telah 

menggunakan imbuhan yang tepat dan sesuai dengan kaidah 

bahasa yang berlaku.  



19 
 

 

Darmawati (2009: 9) menyebutkan bahwa ragam bahasa resmi 

merupakan ragam bahasa yang digunakan jika lawan bicara orang 

yang dihormati atau topik pembicaraannya bersifat resmi. Ragam 

resmi dapat pula dikatakan sebagai ragam bahasa yang digunakan 

dalam suasana resmi. Ia juga menyebutkan bahwa dalam ragam 

bahasa resmi digunakan bahasa yang baku atau standar.  

 

2.3.2.3  Ragam Usaha atau Ragam Konsultatif 

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah ragam bahasa yang 

lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, 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. 

 

Berdasarkan paparan di atas, ragam usaha tidak bisa diteliti dalam penelitian 

ini. Karena tidak ditemukan penggunaan ragam tersebut dalam acara talkshow 

Hitam Putih. 

 

2.3.2.4  Ragam Santai atau Ragam Kasual 

Ragam santai atau ragam kasual adalah ragam bahasa yang 

digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang 

dengan keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat, 

berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Ragam santai ini banyak 

menggunakan bentuk alegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang 
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dipendekkan. Kosakatanya banyak dipenuhi unsur leksikal dialek 

dan unsur bahasa daerah. Demikian juga dengan struktur morfologi 

dan sintaksisnya. Seringkali struktur morfologi yang normatif tidak 

digunakan.  

 

Menurut Darmawati (2009: 17) menyebutkan bahwa ragam bahasa 

santai merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam suasana 

santai dan bertujuan untuk menimbulkan suasana santai. Karena 

dipakai dalam suasana santai dan bertujuan untuk menimbulkan 

suasana santai, tidak mengherankan jika bahasa yang digunakan juga 

bersifat santai. Maksudnya, bahasa tidak secara ketat mengikuti 

kaidah yang berlaku dan kosakata banyak yang bercampur dengan 

kata dari bahasa daerah. Di samping itu, sering juga digunakan kata 

yang tidak baku, misalnya kata senyampang, sembari, membikin, 

belon, cuma, buat, dan sebagainya. 

Contoh ragam santai : 

 “Lah ngedidiknya gimana emangnya Pak? Kok bisa pinter 

 begini?” 

 

2.3.2.5  Ragam Akrab atau Ragam Intim 

Ragam akrab atau ragam intim adalah ragam bahasa yang biasa 

digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, 

seperti antara anggota keluarga, atau antarteman yang sudah karib. 

Ragam ini ditandai oleh penggunaan bahasa yang tidak lengkap, 

pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. 



21 
 

Hal ini terjadi karena di antara partisipan sudah ada saling 

pengertian dan memiliki pengetahuan yang sama.  

 

Berdasarkan paparan di atas, ragam akrab tidak bisa diteliti dalam penelitian 

ini. Karena ragam ini merupakan ragam paling intim yang biasa dipakai oleh 

orang yang hubungannya sudah akrab, sehingga tidak ditemukan penggunaan 

ragam tersebut dalam acara talkshow Hitam Putih. 

 

 

2.4   Faktor Penyebab Munculnya Ragam Bahasa 

Faktor munculnya ragam bahasa Indonesia yaitu faktor sosial dan faktor 

situasional. Ragam bahasa menurut Chaer dan Agustina (2010: 65) terjadi akibat 

faktor sosial sebagai  berikut. 

(a) Tingkat pendidikan, bahasa penutur yang memperoleh pendidikan tinggi 

akan berbeda variasi bahasanya dengan penutur yang memiliki pendidikan 

rendah, atau tidak berpendidikan sama sekali. Perbedaan yang paling jelas 

adalah dalam kosa kata, pelafalan, dan juga morfologi dan sintaksis. 

Contohnya adalah ketika seseorang yang berpendidikan mengucapkan kata 

“Indonesia” akan mengucapkan dengan benar, sedangkan orang yang tidak 

berpendidikan akan mengucapkan kata Indonesia dengan “Endonesia”. 

(b) Jenis pekerjaan, jumlah kosa kata dan pemilihan kata seorang guru akan 

berbeda dengan seorang yang bekerja sebagai petani. Dengan demikian, 

perbedaan ragam bahasa mereka terutama tampak pada bidang kosa kata 

yang mereka gunakan serta lingkungan tugas mereka dan apa yang mereka 

kerjakan. 
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(c) Jenis kelamin, suara dan intonasi yang digunakan pria akan berbeda   

dengan wanita. Begitu juga hal yang dibicarakan pria tentu berbeda 

dengan obrolan yang dibicarakan wanita.  

(d) Latar belakang keluarga, perbedaan latar belakang keluarga seorang 

penutur akan memengaruhi pemerolehan dan penggunaan bahasanya. 

Contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Bali, dan bahasa Sunda mengenal 

variasi kebangsawanan, tetapi bahasa Indonesia tidak. Dalam 

pembelajaran bahasa melayu dulu diajarkan yang disebut bahasa raja-raja, 

yang dibedakan dengan bahasa umum dari bidang kosa katanya. Keadaan 

sosial ekonomi penutur dapat juga menyebabkan adanya variasi bahasa. 

Perbedaan kelompok masyarakat berdasarkan status soial ekonomi tidak 

sama dengan perbedaan berdasarkan tingkat kebangsawanan. 

(e) Lingkungan masyarakat, seorang penutur yang berdomisili di lingkungan 

perkotaan akan berbeda pemerolehan dan penggunaan bahasanya dengan 

penutur yang berdomisili di lingkungan pedesaan. 

Selain faktor sosial, ada juga faktor situasional yang mempengaruhi variasi 

bahasa, yaitu siapa yang menjadi penutur, siapa yang menjadi mitra tutur, kapan 

peristiwa tutur itu terjadi, di mana peristiwa tutur itu terjadi, dan masalah apa 

yang sedang dibicarakan (Chaer dan Agustina, 2010 : 65). 
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2.5.  Keterampilan Berbicara 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi, atau kata-kata 

sebagai upaya untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan (Tarigan dalam Karomani, 2010: 2). Berbicara sebenarnya 

tidak hanya sekedar kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata saja, tetapi berbicara merupakan suatu kegiatan (ucapan) untuk 

mengomunikasikan gagasan-gagasan seseorang kepada penyimaknya melalui 

bahasa lisan. 

 

2.6  Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik interaksi secara langsung, yaitu menggunakan berbagai media  

(Rusman, 2012: 144). Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 

diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengenali dirinya, budayanya, 

dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan, perasaan, dan berpartisipasi 

dalam masyarakat yang menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang 

ada dalam dirinya. 

 

Pembelajaran kurikulum 2013 adalah model pembelajaran saintifik yang berbasis 

pada teks. Menerapkan model pembelajaran Project Based Learning, Problem 

Based Learning, dan Discovery Learning. Santayasa (2006: 43) menyatakan PBL 

adalah suatu pembelajaran yang berfokus pada konsep dan memfasilitasi siswa 

untuk berinvestigasi dan menentukan masalah yang dihadapi. 



24 
 

Santayasa (2006: 56) juga menjelaskan bahwa di dalam PBL proyek dilakukan 

secara kolaboratif dan inovatif yang berfokus pada pemecahan masalah yang 

berhubungan dengan kehidupan siswa atau masyarakat. Jadi, yang dimaksud 

dengan Project Based Learning (PBL) adalah kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi pada kerja kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang 

ditemukan. 

 

Discovery Learning  adalah model pembelajaran penemuan yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-petunjuk guru. 

Petunjuk yang diberikan pada umumnya berbentuk pertanyaan membimbing (Ali 

dalam Safitri, 2004: 87). Selain itu, menurut Roestiyah (dalam Safitri, 2011: 20) 

discovery learning adalah proses mental siswa mampu mengasimilasikan sesuatu 

konsep atau prinsip. Jadi, discovery learning adalah pembelajaran yang mengacu 

pada prosedur-prosedur dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk membina 

dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator, pemikir 

(termasuk pemikir imajinatif), dan menjadi warga negara Indonesia yang melek 

literasi dan informasi. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan membina dan 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap berkomunikasi yang 

diperlukan peserta didik dalam menempuh pendidikan, hidup di lingkungan 

sosial, dan berkecakapan di dunia kerja. Keberhasilan pembelajaran bahasa sangat 

ditunjang oleh tujuan pembelajaran. Adapun prinsip khusus pembelajaran bahasa 

Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan prinsip: 
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1. Bahasa merupakan kegiatan sosial. Setiap komunikasi dalam kegiatan 

sosial memiliki tujuan, konteks, dan audiens tertentu yang memerlukan 

pemilihan aspek kebahasaan (tata bahasa dan kosa kata) yang tepat; serta 

cara mengungkapkan dengan struktur yang sesuai agar mudah dipahami. 

2. Bahan pembelajaran bahasa yang digunakan wajin bersifat otentik. 

Pengembangan bahan otentik didapat dari media masa (cetak dan 

elektronik); tulisan guru di kelas, produksi lisan dan tulis oleh siswa. 

Semua bahan dikelola guru untuk keberhasilan pembelajaran. 

3. Proses pembelajaran menekankan aktivitas siswa yang bermakna. Inti dari 

siswa aktif adalah siswa mengalami proses belajar yang efisien dan efektif 

secara mental dan eksperiensial. 

4. Dalam pembelajaran berbahasa dan bersastra, dikembangkan budaya 

membaca dan menulis terpadu. Dalam satu tahun pelajaran peserta didik 

dimotivasi agar dapat membaca paling sedikit delapan buku (buku sastra 

dan tiga buku nonsastra) sehingga setelah peserta didik menyelesaikan 

pendidikan pada jenjang SMA/MA membaca paling sedikit 18 judul buku. 

 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang  

berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dan 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara. 
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3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

5. Meningkatkan dan memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, dan 

pengetahuan kemampuan berbahasa. 

 

Imbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selalu 

terdengar. Yang dimaksud dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan 

benar adalah penggunaan yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Seperti 

diketahui bahwa bahasa Indonesia mempunyai banyak ragam. Jika digunakan 

bahasa resmi dalam situasi nonresmi mungkin bahasa yang digunakan menurut 

bahasa baik, tetapi ragamnya tidak tepat. Begitu juga misalnya, jika dipakai ragam 

lisan dalam laporan resmi, berkesan janggal. Jadi, bahasa yang baik dan benar 

ialah bahasa yang baik menurut tata bahasa dan benar menurut ragamnya 

(Sugihastuti, 2009 : 130). Dengan demikian, yang dimaksud dengan menguasai 

bahasa adalah dengan menggunakan ragam bahasa sesuai dengan fungsi dan 

situasinya. 

 

Tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu guna untuk mendidik peserta 

didik agar memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan 

materi yang diangkat peneliti untuk bahan penelitian. Objek penelitian ini 

berhubungan dengan percakapan dalam acara Hitam Putih yang tayang di Trans 7. 

Percakapan yang dikaji ialah yang berhubungan dengan variasi bahasa. Dengan 
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kata lain, peneliti mengangkat judul skripsi pada acara Hitam Putih dalam episode 

Anak Petani jadi TNI. Berdasarkan judul tersebut, peneliti melakukan 

pengecekkan terhadap implikasi variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia ke dalam silabus Kurikulum 2013. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ragam bahasa yang terdapat dalam tuturan pada acara 

Hitam Putih, jika dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA 

terdapat beberapa Kompetensi Dasar (KD) yang dapat diimplikasikan pada kelas 

XI yang berkaitan dengan aspek kebahasaan yaitu. 

1. KD 3.1 Mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan 

umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur; 

2. KD 4.1 Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks 

prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis; 

3. KD 3.2 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur; 

4. KD 4.2 Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil 

analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan; 

5. KD 3.3 Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) 

dalam teks ekplanasi lisan dan tulis; 

6. KD 4.3 Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) 

dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis; 

7. KD 3.4 Menganalisis  struktur dan kebahasaan teks  eksplanasi; 

8. KD 4.4 Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atautulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan; 

9. KD 3.5 Mengidentifikasi unsur-unsur ceramah, kebahasan, isi informasi 

berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah; 
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10. KD 4.5 Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual 

sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah; 

11. KD 3.6 Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah; dan 

12. KD 4.6 Mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan 

memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. 

 

Dari beberapa Kompetensi Dasar (KD) tersebut yang cocok untuk diimplikasikan 

ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas XI yaitu KD 3.6 

menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah dan KD 4.6 

mengontruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek 

kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Karena pada kompetensi dasar 

tersebut sangat berkaitan erat dengan ragam bahasa apa yang harus digunakan 

dalam penyampaian ceramah berdasarkan konteks atau situasi pemakaiannya, 

sehingga ragam bahasa yang terdapat dalam acara Hitam Putih dapat dijadikan 

sebagai contoh bahan ajar pada pembelajaran ceramah kelas XI di SMA.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan variasi bahasa yang terdapat di 

acara talkshow Hitam Putih. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah metode deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan yang 

dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif.  

 

3.2  Sumber Data dan Data 

Sumber data penelitian ini adalah video talkshow Hitam Putih episode  Anak 

Petani jadi TNI unduhan dari www.youtube.com. Data dalam penelitian ini adalah 

percakapan antara pembawa acara dan bintang tamu yang mengandung variasi 

bahasa. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat, yaitu mencatat atau 

mengambil data penelitian kemudian untuk diambil objek-objek yang akan 

diteliti. Disebut teknik simak atau penyimakan karena memang berupa 

penyimakan, dilakukan dengan menyimak yaitu menyimak tuturan. Setelah 

melakukan metode simak dilanjutkan dengan teknik catat. Pencatatan ini 

dilakukan langsung ketika teknik pertama selesai digunakan atau sesudah 

penyimakan dilakukan dengan menggunakan alat tulis. Menurut Mahsun 

http://www.youtube.com/
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(2005:91) teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan 

metode simak dengan kedua teknik lanjutan di atas. 

 

3.4  Teknik Analisis Data 

Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan tahap-tahap sebagai berikut. 

(1) Mentranskripsi data yang telah diunduh ke dalam bentuk tulisan. 

(2) Mengidentifikasi variasi bahasa dari sumber data dengan menggunakan 

indikator sebagai berikut. 

a) variasi dari segi sarana yaitu ragam lisan; 

b) variasi dari segi keformalan yang meliputi ragam resmi dan ragam 

santai atau kasual; 

(3) Menganalisis variasi bahasa yang terdapat dalam tuturan antara pembawa 

acara dan bintang tamu dalam acara talkshow Hitam Putih. 

(4) Penarikan simpulan akhir berdasarkan indikator yang ada. 

(5) Mendeskripsikan implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. 
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Tabel 3.1 Indikator Variasi Bahasa 

(Sumber : Abdul Chaer dan Leonie Agustina) 

 

No. Indikator Subindikator Deskriptor 

1 Segi Sarana a. Ragam lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ragam Tulis 

 

 

 

Unsur-unsur bahasa yang 

digunakan cenderung sedikit 

dan sederhana dalam 

menyampaikan informasi. 

Ciri-ciri sebagai berikut. 

 

1. Informasi dapat disertai 

dengan gerakan anggota 

tubuh tertentu (mimik) 

2. Informasi yang disampaikan 

menggunakan intonasi nada 

dan suara sebagai 

penekanan. 

 

Ragam bahasa yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi 

secara tertulis. 

Ciri-ciri sebagai berikut. 

 

1. Tidak dibantu dengan unsur-

unsur nonsegmental atau 

unsur nonlinguistik berupa 

nada, suara, gerak-gerik 

tangan, gelengan kepala, 

dan sejumlah gejala fisik 

lainnya. 

2. Diharuskan untuk menaruh 

perhatian lebih agar kalimat-

kalimat yang kita susun 

dapat dipahami dengan baik. 

 

2 Segi Keformalan a. Ragam 

Resmi/formal 

 

 

Ragam yang digunakan dalam 

situasi yang resmi. 

Ciri-ciri sebagai berikut. 

 

1. Ragam ini ditandai dengan 

pemakaian unsur-unsur 

kebahasaan yang 

menunjukkan tingkat 

kebakuannya yang rendah. 

2. Ragam ini menggunakan 

unsur gramatikal secara 

eksplisit dan konsisten. 
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3. Menggunakan imbuhan 

secara lengkap, 

menggunakan kata ganti 

resmi, sesuai PUEBI dan 

menghindari unsur 

kedaerahan. 

 

  b.  Ragam 

Santai/kasual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragam yang digunakan dalam 

situasi tidak resmi. 

Ciri-ciri sebagai berikut. 

 

1. Kosa kata banyak dipenuhi 

unsur leksikal dialek dan 

unsur bahasa daerah. 

2. Penggunaan bahasa yang 

tidak lengkap, pendek-

pendek, dengan artikulasi 

yang seringkali tidak jelas. 

 

Contohnya seperti di kafe, 

pasar, terminal, rumah, dan 

kebun. 

 

 

  c. Ragam Beku Variasi bahasa yang paling 

formal yang digunakan dalam 

situasi-situasi khidmat, dan 

upacara-upacara resmi, 

misalnya, dalam upacara 

kenegaraan, khotbah di masjid, 

tata cara pengambilan sumpah; 

kitab undang-undang, akte 

notaris, dan surat-surat 

keputusan. Ciri-ciri sebagai 

berikut. 

 

1. Pola kaidahnya sudah 

ditetapkan secara mantap, 

tidak boleh diubah. 

2. Kalimat-kalimatnya dimulai 

dengan kata bahwa, maka, 

hatta, dan sesungguhnya. 

3. Susunan kalimatnya 

panjang, bersifat kaku; kata-

katanya lengkap. 
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  d. Ragam Usaha 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. 

 

  e. Ragam Akrab Variasi bahasa yang biasa 

digunakan oleh para penutur 

yang hubungannya sudak akrab, 

seperti antaraanggota keluarga, 

atau antarteman, yang sudah 

karib. Ragam ini ditandai 

dengan penggunaan bahasa 

yang tidak lengkap, pendek-

pendek, dan dengan artikulasi 

yang seringkali tidak jelas.  
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Bagan 3.2 Peta Konsep Teori Variasi Bahasa 

(Sumber : Abdul Chaer dan Leoni Agustine) 

 

 

 

Sosiolinguistik

Ragam/Variasi 

Bahasa

Ragam Bahasa dari Segi 

Penutur

- Idiolek

- Dialek

- Kronolek

- Sosiolek

Ragam Bahasa dari Segi 

Pemakaian atau Bidang

- Ragam bahasa undang-

....undang

- Ragam bahasa  jurnalistik

- Ragam bahasa ilmiah

- Ragam bahasa sastra

- Ragam bahasa bidang-

....bidang  tertentu

Ragam Bahasa dari Segi 

Keformalan

- Ragam beku

- Ragam formal/resmi

- Ragam      

....usaha/konsultatif

- Ragam santai

- Ragam akrab/intim

Ragam Bahasa 

Formal/resmi

Ragam Bahasa Santai

Ragam Bahasa dari Segi 

Sarana

- Ragam lisan    

- Ragam tulis

Ragam Bahasa Lisan

Teori yang dipakai 

dalam penelitian ini 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai variasi bahasa di acara 

talkshow Hitam Putih dalam episode Anak Petani jadi TNI dan implikasinya 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, dikemukakan simpulan sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan kajian variasi bahasa di acara talkshow Hitam Putih dalam 

episode Anak Petani jadi TNI, disimpulkan sebagai berikut. 

a. Variasi Bahasa dari Segi Sarana 

1. Ragam Lisan  

Ragam lisan dalam acara talkshow Hitam Putih dalam episode Anak 

Petani jadi TNI terdapat 11 data yang menandakan ragam lisan. 

Ragam lisan yang dapat dilihat yaitu mimik wajah, respon tubuh, 

bentuk penekanan atau intonasi nada ketika bintang tamu dan 

pembawa acara tampil dalam sebuah acara talkshow. 

b. Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

a) Ragam resmi dalam acara talkshow Hitam Putih dalam episode 

Anak Petani jadi TNI terdapat 143 data. 
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b) Ragam santai dalam acara talkshow Hitam Putih dalam episode 

Anak Petani jadi TNI  terdapat 179 data. Bintang Tamu sebagian 

besar menggunakan ragam santai seperti menggunakan kata nah, 

kalo, gitu, dan terdapat sedikit penggunaan bahasa daerah. 

2. Kaitannya dengan materi pembelajaran di SMA, variasi bahasa yang 

terdapat dalam acara talkshow Hitam Putih dapat dikaitkan dengan bahan 

ajar sesuai dengan KD 3.6 dan 4.6 sebagai bahan ajar dalam menganalisis 

isi, struktur dan kebahasaan dalam ceramah dan mengontruksi ceramah 

tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan 

menggunakan struktur yang tepat. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat 

disarankan hal-hal berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti variasi bahasa dalam pembelajaran 

untuk memperkaya khazanah pengetahuan sosiolinguistik serta memperkaya 

penelitian yang berlandaskan kajian sosiolinguistik khususnya kajian 

mengenai variasi bahasa atau ragam bahasa. 

2. Bagi guru di sekolah menengah atas, dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai tambahan informasi dalam membelajarkan peserta didik perihal 

penggunaan bahasa formal dan tidak formal sesuai dengan konteks atau 

situasi pembicaraan. 
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