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1. RAGAM LISAN DAN RAGAM TULIS

 Perbedaan Ragam Lisan dan Ragam Tulis

Ragam Lisan Ragam Tulis

Menghendaki adanya orang kedua, teman

berbicara yang berada di depan

pembicara.

Tidak mengharuskan adanya teman

bicara berada di depan

Unsur-unsur fungsi gramatikal seperti

subjek, predikat, dan objek tidak selalu

dinyatakan, bahkan dapat ditinggalkan

karena dibantu oleh gerak, mimik, 

pandangan, anggukan dan, intonasi.

Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata

karena ragam tulis menghendaki agar 

orang yang “diajak bicara” mengerti isi

tulisani itu. 

Sangat terikat pada kondisi, situasi, 

ruang, dan waktu.

Tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, 

dan waktu. 

Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan

panjang pendeknya suara.

Dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar, 

dan huruf miring.



Perbandingan Didasarkan atas Perbedaan Penggunaan

Bentuk Kata, Kosakata, dan Struktur Kalimat.

Perbandingan Ragam Lisan Ragam Tulis

Penggunaan Bentuk

Kata

Fotokopi ijazah haris

dilegalisir dulu oleh pimpinan

akademik.

Fotokopi ijazah harus

dilegalisasi dahulu oleh

pimpinan akademik

Penggunaaan Kosa Kata Pekerjaan itu agak macet

disebabkan karena

keterlambatan dana yang 

diterima

Pekerjaan itu agak macet

disebabkan oleh

keterlambatan dana yang 

diterima.

Penggunaan Struktur

kalimat

Rencana ini saya sudah

sampaikan kepada direktur.

Rencana ini sudah saya

sampaikan kepada

direktur.



2. RAGAM BAKU DAN RAGAM TIDAK 

BAKU

 Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan

dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat

pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai

kerangka rujukan norma bahasa dalam

penggunaannya.

 Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak

dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang 

menyimpang dari norma ragam baku.



Sifat-sifat Ragam Baku

 Mantap

Sesuai dengan kaidah bahasa. 

 Dinamis

Tidak statis, tidak kaku.

 Cendikia

Ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi, 
digunakan orang-orang yang terpelajar karena
dikembangkan melalui pendidikan formal (sekolah).

 Seragam

Pada hakikatnya proses pembakuan bahasa adalah
proses penyeragaman bahasa.



3. RAGAM BAKU TULIS DAN RAGAM 

BAKU LISAN

 Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai

dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau

buku-buku ilmiah lainnya.

 Ragam baku Lisan; ukuran dan nilainya

bergantung pada besar atau kecilnya ragam

daerah yang terdengar dalam ucapan. Dikatakan

baku bila dalam pembicaraannya tidak terlalu

menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya.



4. RAGAM SOSIAL DAN RAGAM 

FUNGSIONAL

 Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian
norma dan kaidahnya didasarkan atas
kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial
dalam masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan
dalam keluarga atau persahabatan dua orang
akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri.

 Ragam Fungsional atau disebut juga ragam
profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan
dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau
kegiatan tertentu lainnya.



Contoh Ragam Fungsional/Profesi

 Ragam Kedokteran

Kita mengenal dua macam diabeter, yaitu diabetes 
inspidus dan diabetes militus. Diabetes inspidus
adsebabkan oleh kekurangan hormon antidiuretik
(ADH) yang diproduksi oleh kelenjar pitutaria yang 
berada di dasar otak sehingga kita mengeluarkan
urine terus. Pada diabetes militus yang kurang adalah
hormon insulinyang dihasilkan oleh kelenjar pankreas
yang berada di bawah hati. Dengan kurangnya zat
insulin ini, metabolisme gula tergsnggu sehingga
sebagian tidak bisa diubah menjadi bahan yang bisa
dibakar untuk menghasilkan tenaga, atau perubahan
tersebut tidak sempurna.



5. BAHASA INDONESIA YANG BAIK 

DAN BENAR

 “Benar” adalah bahasa yang menerapkan kaidah

yang konsisten.

 “Baik” adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa 

yang tepat dan sesuai dengan situasi oemakainya.


