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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai variasi bahasa, variasi 

tersebut timbul karena latar belakang penggunaan yang berbeda-beda. Penggunaan 

bahasa oleh setiap individu selelu berhubungan dengan situasi dalam konteks sosial. 

Hal ini menyebabkan penggunaan bahasa menimbulkan keanekaragaman bentuk 

bahasa dalam masyarakat. Abdul Chaer dan Leonie Agustina (1995:79), 

menyatakan bahwa variasi bahasa ditentukan oleh faktor waktu, tempat, 

sosiokultural, situasi dan medium pengungkapan. Faktor waktu menimbulkan 

perbedaan bahasa dari masa ke masa. Faktor daerah membedakan bahasa yang 

dipakai di suatu tempat dengan di tempat lain. Faktor sosiokultural membedakan 

bahasa yang dipakai di suatu tempat dengan di tempat lain. Faktor sosiokultural 

membedakan bahasa yang dipakai suatu kelompok sosial. Faktor situasional timbul 

karena pemakai bahasa memilih ciri-ciri bahasa tertentu dalam situasi tertentu. 

Faktor medium pengungkapan membedakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. 

Variasi bahasa memiliki dua pandangan. Pertama, variasi itu dilihat sebagai 

akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi Bahasa. 

Kedua, variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat 

interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kedua pandangan ini 

dapat saja diterima ataupun ditolak, namun yang pasti variasi bahasa itu dapat
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diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam 

masyarakat sosial. 

Bahasa juga digunakan dalam bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah 

bidang hukum. Bahasa dalam bidang hukum memiliki ciri khas dan karakteristik 

tersendiri. Bahasa hukum tidak dapat disamakan dengan bahasa yang digunakan 

sehari-hari karena ada beberapa istilah-istilah yang berbeda pada penggunaannya. 

Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada komposisi dan gaya bahasa 

yang khusus dengan kandungan arti yang khusus. Hal ini disebabkan dalam 

merumuskan, menyusun, menjabarkan ketentuan-ketentuan hukum, para ahli 

hukum demi kepentingan hukum itu sendiri perlu menggunakan kata, istilah atau 

ungkapan-ungkapan yang jelas, teliti, pasti, seragam, dan bersistem. Penggunaan 

bahasa hukum akan banyak dijumpai dalam proses persidangan. 

Persidangan merupakan situasi formal dalam suatu pengadilan yang 

membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan. Keputusan dari 

persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan 

perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju 

maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan. Dalam persidangan 

akan melibatkan berbagai partisipan seperti Hakim, Jaksa, Saksi, dan Terdakwa.  

Penggunaan bahasa non-formal dalam proses persidangan tanpa disadari 

seringkali ditemui. Selain itu, pencampuran bahasa daerah dan bahasa asing juga 

sering ditemui dalam suatu proses persidangan hukum pidana. Pencampuran variasi 
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bahasa itulah yang menarik dikaji dalam proses persidangan, yaitu faktor yang 

memengaruhi penggunaan bahasa dalam proses persidangan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan bahasa non-formal dalam Proses Persidangan 

Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya? 

2. Bagaimana faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa non-formal 

dalam Proses Persidangan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri 

Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam 

melakukan penelitian agar sesuai dengan arah yang telah ditentukan dan masih 

berfokus pada batasan serta rumusan masalah yang ada. Berdasarkan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan yang harus dicapai pada penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan bahasa non-formal dalam Proses 

Persidangan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya. 

2. Mendeskripsikan fakor yang memengaruhi penggunaan bahasa non-

formal  dalam Proses Persidangan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri 

Surabaya. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada sebuah penelitian diperlukan demi menghindari 

adanya perluasan permasalahan yang diangkat, serta tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian. Penelitian ini mencakup sosiolinguistik sebagai teori acuan yang 

digunakan dalam menganalisis permasalahan. Batasan masalah pada penelitian ini 

mencakup analisis sosiolinguistik yang berupa variasi bahasa, penggunaan bahasa 

non-formal dan juga faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa non-formal 

dalam proses persidangan Hukum pidana di Pengadilan Negeri Surabaya.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mengenai “Variasi Bahasa Hukum dalam Proses Persidangan 

Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya: Kajian Sosiolinguistik” yang 

memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjabaran masing-masing 

manfaat tersebut. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini secara teoretis diharapkan bermanfaat serta dapat menambah 

materi kajian variasi bahasa di bidang sosiolinguistik dan tentu saja untuk 

memperkaya jenis penelitian yang menggunakan teori sosiolinguistik dengan 

dilakukannya analisis variasi bahasa dalam proses persidangan hukum pidana di 

Pengadilan Negeri Surabaya yang dijadikan objek penelitian. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat beguna dalam memberikan 

wawasan kepada pembaca bahwa terdapat adanya variasi bahasa dalam proses 
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persidangan hukum pidana di Pengadilan Negeri Surabaya. Khususnya bagi 

pembaca yang mengetahui lebih jauh mengenai peristiwa variasi bahasa dalam 

proses persidangan. 

1.6 Operasional Konsep 

Operasional konsep bertujuan untuk membantu pembaca mengetahui istilah 

yang akan digunakan pada penelitian ini. Selain itu, operasional konsep juga 

memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas kepada 

pembaca mengenai penelitian. Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan. 

1.6.1 Variasi Bahasa 

Variasi bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahasa yang 

digunakan pada proses persidangan hukum pidana. Variasi bahasa tersebut 

digunakan oleh penutur dalam persidangan mengenai hukum pidana dan 

merupakan sarana komunikasi pada saat proses persidangan berlangsung baik pada 

saat sidang pertama hingga sidang putusan. 

1.6.2 Hukum Pidana  

 Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara. Hukum pidana ini sangat penting dilakukan untuk menjaga keamanan 

masyarakat dari ancaman tindak pidana yang muncul dalam masyarakat. Hukum 

pidana ini juga merupakan lembaga moral yang berperan untuk merehabilitasi para 

pelaku tindak pidana, sedangkan hukum pidana akan terus berkembang sesuai 

dengan tuntutan pidana yang ada pada setiap masanya. Hukum pidana meliputi 
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perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Pidana, seperti 

pembunuhan, penipuan, korupsi, narkotika, pencurian, dsb.  

1.6.3 Proses Persidangan 

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang pastinya akan dilakukan 

sebuah persidangan. Sebelum masuk dalam persidangan tentu saja suatu perkara 

memiliki alurnya masing-masing. Setelah perkara didaftarkan, maka jaksa berhak 

untuk melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri melalui Panitera Muda untuk 

mendapatkan tanda tangan terima pelimpahan berkas. Setelah mendapatkan tanda 

tangan terima, tugas beralih pada petugas pendaftaran untuk memberikan No. 

Perkara dan mempersiapkan seluruh formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke 

dalam berkas perkara dan diserahkan pada Panitera Sekretaris untuk diperiksa 

sebelum diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri 

berwenang untuk menunjuk Majelis Hakim dan menyerahkan berkas, sedangkan 

Panitera Sekretaris akan menunjuk Panitera Pengganti. Setelah Majelis Hakim 

menerima berkas dan mempelajari maka Ketua Majelis akan menetapkan hari 

sidang pertama dalam 7 hari kerja. Panitera Pengganti akan memebrikan salinan 

penetapan sidang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengadirkan 

terdakwa dalam suatu persidangan. 

Setelah semua alur tersebut terpenuhi maka masuklah dalam suatu 

persidangan. Dalam persidangan tentu saja terdapat proses agar mencapai suatu 

tujuan persidangan. Proses tersebut dapat dirangkum pada bagan berikut.  
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1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 

empat bagian, yaitu: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek 

penelitian, serta sistematika penelitian.  

Bab II yang menjelaskan tentang landasan Teori yang meliputi, 

sosiolinguistik, variasi bahasa, variasi dari segi penutur, variasi dari segi 

pemakaian, variasi bahasa dari segi keformalan, dan variasi bahasa dari segi sarana, 

serta tinjauan pustaka. 

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi penelitian, 

lokasi penelitian, gambaran umum objek penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data serta metode penyajian hasil analisis. 
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Bab IV analisis data yang dipaparkan berupa data temuan dalam variasi 

penelitian ini, yaitu penggunaan bahasa non-formal dan faktor yang memengaruhi 

penggunaan bahasa non-formal dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri 

Surabaya.  

Bab V merupakan penutup yang berisikan saran dan simpulan dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai “Variasi Bahasa dalam Proses 

Persidangan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya”.


