


HAKIKAT BAHASA 



D
 

D
 Pengertian Bahasa 



.  

Ronald Wardhaugh 
seorang Linguis Barat, dalam Introduction 

to Linguistics memberikan defenisi sebaga

i berikut. “Bahasa adalah suatu sistem sim

bol – simbol bunyi yang arbiter yang di gu

nakan untuk komunikasi manusia 



Menurut KBBI memberikan pengertian “Bahasa” ke 

dalam tiga batasan, yaitu:  

 

A 

B 

C 

Sistem Lambang Bunyi Berartikulasi 

Perkataan – perkataan  

Percakapan 



FUNGSI BAHASA 

Dell Hymes mengembangkan 

fungsi – fungsi bahasa, yang 

di kembangkan menjadi 13  

fungsi, yaitu: 



.  

• Untuk menandai perihal hubungan 
sosial 

• Untuk menunjukkan dunia di luar 
bahasa 

• Untuk mengerjakan kemampuan dan 
keterampilan 

• Untuk menanyakan sesuatu dengan 
orang lain  

• Untuk menguraikan tentang bahasa 

• Untuk menghadirkan diri dengan 
cara mengemukakan keberatan dan 
alasan.  

• Untuk mengungkapkan suatu prilaku 
performatif 

• Untuk menyesusaikan diri dengan 
norma – norma sosial. 

• Untuk menyampaikan 
pengalaman tentang keindahan, 
kebaikan dan keluhuran sosial 

• Untuk mengatur kontak sosial 

• Untuk mengatur prilaku atau 
perasaan diri sendiri 

• Untuk mengatur peilaku dan 
perasaan orang lain 

• Untuk mengungkapkan perasaan 



Tujuan dari Belajar Bahasa Indonesia 

• Berkomunikasi secara efektif dan efesien  

    sesuai dengan etika yang berlaku, baik  

    secara lisan maupun tulis 

• Menghargai dan bangga  

    menggunakan bahasa Indonesia  

    sebagai bahasa persatuan dan  

    bahasa negara 

• Memahami bahasa Indonesia dan  

    menggunakannya dengan tepat dan kreatif  

    untuk berbagai tujuan 

• Menggunakan bahasa Indonesia untuk  

    meningkatkan kemampuan intelektual,  

    serta kematangan emosional dan sosial 

• Menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai Khazanah budaya  

    dan intelektual manusia Indonesia 

• Menikmati dan memanfaatkan karya sastra  

    untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

    pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan  

    kemampuan berbahasa 



Manfaat dari Belajar Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia  

adalah bahasa pemersatu 

Menambah wawasan dan 

pengetahuan 

Merangsang munculnya ide-Ide 

dan/atau gagasan-gagasan baru 



Ragam Bahasa 
 

1. Ragam bahasa yang bersifat  perseorangan.  

2. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat  

dari  wilayah ter tentu.  

3. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat  

digolongan sosial  ter tentu.  

4. Ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang 

ter tentu.  

5. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi  formal atau situasi  

resmi.  

6. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi  informal atau situasi  

t idak resmi.  

7. Ragam bahasa yang digunakan secara l isan yang biasa disebut 

bahasa l isan. 

 

 


