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I. Ragam Bahasa Indonesia
 
Ragam Lisan dan Ragam Tulis

Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan.
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.
Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang dan waktu.
Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara, sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring.

Ragam Baku dan Ragam Tidak Baku

Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas 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.

Ragam baku itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.
	Mantap, sesuai dengan kaidah bahasa.
	 Dinamis

Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati.


	Cendekia

Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi, misalnya di sekolah.
	Seragam

Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa.

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. Dengan berpedoman kepada EYD, pedoman umum pembentukan istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Ragam baku lisan adalah jika seseorang dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya.

Ragam Sosial,  Ragam Teknologi, Ragam Kedokteran, Ragam Keagamaan
Ragam sosial adalah laras atau istilah bahasa yang berhubungan dengan sosial, misalnya istilah toleransi, apresiasi. komunikasi, dll.
Ragam teknologi adalah istilah yang berhubungan dengan teknologi, misalnya komputer, televisi, HP (telepon genggam), dll.
Ragam keagamaan adalah istilah bahasa yang berhubungan dengan keagamaan, misalnya kiamat, takdir, agama, kitab, Islam, Kristen dll. 
Ragam kedokteran adalah istilah bahasa yang berhubungan dengan kedokteran, misalnya koma, negatif, positif, flu, dll.
Istilah koma dalam kedokteran berbeda artinya istilah koma dalam bahasa Indonesia. Arti koma dalam istilah kedokteran adalah orang yang sudah kritis karena sudah tidak sadarkan diri sedangkan istilah koma  dalam bahasa Indonesia adalah merupakan tanda baca yang ketika membaca harus berhenti sebentar atau jeda. Istilah negatif atau positif dalam kedokteran juga berbeda dengan istilah negatif dan positif yang berhubungan dengan teknologi yang ada kaitannya dengan listrik. Misalnya ketika seorang perempuan yang sudah menikah kemudian diperiksa oleh dokter kandungan dinyatakan positif. Arti positif itu menyatakan bahwa ibu tersebut telah hamil. Berbeda dengan istilah positif yang berhubungan dengan teknologi yang ada kaitannya dengan listrtik.


Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

II. RAGAM BAHASA INDONESIA
( Lamuddin Finoza)

Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan media pengantarnya, ragam bahasa dapat dibagi atas dua macam, yaitu (1) ragam lisan, dan (2) ragam tulis. Berdasarkan situasi pemakaiannya ragam bahasa dapat dibagi atas tiga macam, yaitu (1) ragam formal, (2) ragam semiformal, dan (3) ragam nonformal.
Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Laras kedokteran, laras hukum, laras keagamaan.
Bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang maknanya dapat dipahami dan sesuai dengan situasi pemakainnya serta tidak menyimpang dari kaidah bahasa baku.

TUGAS PERTEMUAN KE-2 (Senin, 22 Maret 2021)

Sebutkan sepuluh (10) istilah yang berhubungan dengan Pandemi Covid-19 dan jelaskan istilah-istilah tersebut!
Sebutkan sepuluh (10) istilah yang berhubungan dengan kedokteran dan jelaskan istilah-istilah tersebut!
Sebutkan sepuluh (10) istilah yang berhubungan dengan keagamaan dan jelaskan istilah-istilah tersebut!
Sebutkan sepuluh istilah yang berhubungan dengan teknologi dan jelaskan istilah-istilah tersebut!

Catatan: Kerjakan tugas tersebut dan dikumpulkan melalui kuliah online dengan cara diupload di menu tugas. Tugas  dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 23.59.

    				



