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BAHASA 



BAHASA  
(Menurut Ahli) 

ucapan pikiran dan perasan manusia 

secara teratur, yang mempergunakan 

bunyi sebagai alatnya. 

(Depdiknas, 2005: 3) 



BAHASA 
(Menurut Ahli) 

struktur dan makna yang bebas dari 

penggunanya, sebagai tanda yang 

menyimpulkan suatu tujuan 

Harun Rasyid, Mansyur & Suratno (2009: 126) 



BAHASA 
(Menurut Ahli) 

pada dasarnya adalah pernyataan pikiran 

seseorang dengan perantaraan onomata (nama 

benda atau sesuatu) dan rhemata (ucapan) 

yang merupakan cermin dari ide seseorang 

dalam arus udara lewat mulut 

Plato 



BAHASA 

Suatu sistem komunikasi yang 
mempergunakan simbol-simbol vokal yang 
dapat diperkuat dengan gerak gerik badan 

yang nyata. 



BAHASA 

Simbol atau 
lambang yang 

dihasilkan oleh alat 
indera manusia 

untuk melakukan 
fungsi bahasa 



ASAL USUL BAHASA INDONESIA 

Sumber /akar bahasa 
Indoneisa adalah 
bahasa melayu 

 



ASAL USUL BAHASA INDONESIA 

Bahasa melayu pada masa 
itu disebut lingua franca 
(bahasa perantara) untuk 
berbagai kegiatan yang ada 
di masyarakat, seperti 
perdagangan dan 
kebudayaan. 

 



ASAL USUL BAHASA INDONESIA 

• Fungsi utama bahasa 
melayu: 

1. Bahasa kebudayaan 

2. Bahasa Perhubungan 

3. Bahasa perdagangan 

4. Bahasa resmi kerajaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bukti tertulis yang 
menyatakan bahwa 
bahasa melayu 
pernah dipakai 
disuatu daerah 
diketahui dari 
ditemukannya 
prasasti. 

 



Mengapa Bahasa Melayu ? 

• Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca 
di Indonesia, bahasa perhubungan, dan 
bahasa perdagangan.  

• Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah 
dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak 
dikenal tingkatan bahasa seperti dalam 
bahasa Jawa (ngoko, kromo) atau perbedaan 
bahasa kasar dan halus dalam bahasa Sunda 
(kasar, lemes.  



Mengapa Bahasa Melayu ? 

• Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai 
sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.  

• Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan 
sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa 
Indonesia sebagai bahasa nasional.  

• Penutur asli bahasa Melayu bukan merupakan penduduk 
dominan yang secara politik, ekonomi, dan sosial budaya 
pada waktu itu, sehingga penutur bahasa lain tidak 
merasa dikalahkan.  

• Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa 
Nusantara, sehingga tidak dapat dianggap sebagai 
bahasa asing.  

Lanjutan  







Lanjutan  Bahasa Melayu merupakan lingua 
franca dalam kegiatan perdagangan 
dan keagamaan di Nusantara sejak 

abad ke-7. Migrasi kemudian juga turut 
memperluas pemakaiannya. Selain di 

negara yang disebut sebelumnya, 
bahasa Melayu dituturkan pula di Afrika 

Selatan, Sri Lanka, Thailand selatan, 
Filipina selatan, Myanmar selatan, 

sebagian kecil Kamboja, hingga Papua 
Nugini. Bahasa ini juga dituturkan oleh 

penduduk Pulau Christmas dan 
Kepulauan Cocos, yang menjadi bagian 

Australia. 



Peristiwa-peristiwa yang berkaitan 
dengan perkembangan bahasa 
indonesia 

•  Tahun 1901 disusun Ejaan I yaitu ejaan Van Opushyen; 

•  Tahun 1908 berdri Balai Pustaka; 

•  Tahun 1928 Penentuan Bahasa Nasional yaitu dalam 
peristiwa Sumpah Pemuda; 

•  Tanggal 25-28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia I di 
Solo; 

•  Tanggal 18 – 8 – 1945 di akui dalam UUD’45 pasal 36 
bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara; 

 



Peristiwa-peristiwa yang berkaitan 
dengan perkembangan bahasa 
indonesia 

•  Tanggal 19 Maret 1947, Ejaan II dibuat menggantikan 
sebelumnya yaitu Ejaan Soewandi/Republik 

•  Tanggal 16 Agustus 1972, Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD) diresmikan.  

•  Kongres BI ke IV berhasil membentuk Kamus Besar BI 
dan Tata Baku BI 

Lanjutan  



Fungsi Bahasa Indonesia Baku 

Sebagai Pemersatu dalam 
hubungan sosial antar manusia 

Sebagai penanda kepribadian 
mengungkapkan perasaan dan 
jati diri 



Fungsi Bahasa Indonesia Baku 

Sebagai penamba wibawa 
menjaga komunikasi yang 
santun 

Sebagai kerangka acuan 
dengan tindak tutur yang 
terkontrol 

Lanjutan  



FUNGSI BAHASA 
SECARA UMUM 

 Fungsi 

informasi  
mengungkapkan 
perasaan  

 



FUNGSI BAHASA 
SECARA UMUM 

 Alat Ekspresi 

Diri 
perlakuan 
terhadap 
antar 
anggota 
masyarakat 

 



FUNGSI BAHASA 
SECARA UMUM 

 Fungsi 
Adaptasi dan 
Integrasi 

Sosial  
berhubungan 
dengan sosial 

 



FUNGSI BAHASA 
SECARA UMUM 

 Kontrol 

Sosial 
mengatur 
tingkah laku 

 



Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia 
Sebagai Bahasa Nasional, Negara dan Daerah 

• Bahasa Nasional  
bahasa indonesia 
adalah sebagai 
bahasa persatuan 
(tercantum dalam 
sumpah pemuda) 

 

• Fungsi: 

1. Lambang 
kebanggaan 
kebangsaan 

2. Lambang identitas 
nasional 

3. Alat perhubungan 

4. Alat pemersatu 
bangsa 

 



Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia 
Sebagai Bahasa Nasional, Negara dan Daerah 

• Bahasa negara  
merupakan bahasa 
primer dan baku 
yang seringkali 
digunakan pada 
kesempatan yang 
fomal. 

• Fungsi: 

1. Bahasa indonesia sebagai 
bahasa resmi kenegaraan 

2. Sebagai alat pengantar 
dalam dunia pendidikan 

3. Sebagai penghubung pada 
ingkat nasional untuk 
kepentingan perencanaan 
dan pelaksanaan 
pembangunan serta 
pemerintah 

4. Sebagai pengembang 
kebudayaan nasional, ilmu 
dan teknologi  

Lanjutan  


