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Apriyani, A.310080196, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 

Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk interferensi 

penggunaan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada Etnik Arab di 

Kelurahan Semanggi Surakarta (tinjauan morfologi) dan mendeskripsikan bentuk 

kesalahan afiks pada penggunaan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada 

Etnik Arab di Kelurahan Semanggi Surakarta (tinjuan morfologi). Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah menggunakan teknik simak yang memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap 

yang diikuti dengan teknik lanjutan berupa teknik simak libat cakap, simak bebas 

libat cakap, catat, dan rekam. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik catat 

yang dilakukan dalam mentransfer data yang telah diperoleh dari hasil rekaman 

terhadap penggunaan bahasa secara lisan ke dalam bentuk tulisan. Metode analisis 

data pada penelitian ini adalah metode pada intralingual yang mana peneliti 

menghubungbandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat 

dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda. Teknik validasi 

menggunakan teknik triangulasi metode, disebabkan penelitian ini mengacu pada 

penelitian lain yang menggunakan metode yang berbeda.Teknik penyajian data 

berupa perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk terminologi 

yang bersifat teknis. 

 Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) bentuk 

interferensi morfologi yang ditemukan dalam penelitian ini berupa afiks yang 

meliputi: (a) prefiks seperti kata nyusul, mbaca, dan  nyuruh; (b) sufiks seperti 

kata sebelume, tamune, dan kamare; dan (c) imbuhan gabungan seperti kata 

nyenengken, dibawakken, dan dikeluarken. (2) Bentuk kesalahan afiks yang 

sering muncul pada penggunaan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia oleh 

etnik Arab di Kelurahan Semanggi Surakarta meliputi: (a) kesalahan penggunaan 

prefiks meN-, (b) penggunaan sufiks -nya, (c) penggunaan imbuhan gabungan 

me-kan. 

 

Kata Kunci: interferensi morfologi dan jenis afiks. 



INTERFERENSI PENGGUNAAN BAHASA JAWA KE DALAM BAHASA 

INDONESIA PADA ETNIK ARAB DI KELURAHAN SEMANGGI 

SURAKARTA (TINJAUAN MORFOLOGI) 

 

A. Pendahuluan 

Bermasyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang saling 

menghargai satu sama lain. Sikap saling menghargai tersebut dapat 

diwujudkan dengan adanya penerimaan perbedaan yang ada. penerimaan 

perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi dasar kualitas kerukunan antar 

manusia yang  bermasyarakat. Salah satu perbedaan di sini yaitu penggunaan 

bahasa. Bahasa sebagai sarana berkomunikasi yang mampu menjelaskan 

maksud dari penutur kepada mitra tutur. Hal itu dijelaskan oleh Kridalaksana 

(2008:23), bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang 

dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa dalam 

kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat bagi kelancaran suatu komunikasi. 

Bahasa pada kenyataannya selalu mengalami perkembangan. Hal itu 

dapat dilihat pada perkembangan zaman saat ini dengan mulai lunturnya 

bahasa ibu. Pada dasarnya bahasa ibu sebagai bahasa pertama yang diperoleh 

manusia sejak ia lahir. Namun, dengan adanya perkembangan zaman bahasa 

ibu tersebut ikut terbawa arus global yang identik dengan sebutan bahasa 

masa kini. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini, peneliti 

meneliti bahasa yang digunakan oleh etnik Arab. Dengan demikian, peneliti 

mengambil judul mengenai “Interferensi Penggunaan Bahasa Jawa ke dalam 

bahasa Indonesia pada Etnik Arab di Kelurahan Semanggi Surakarta (tinjauan 

morfologi)”. 

Bahasa yang digunakan oleh Etnik Arab (EA) sering mengalami 

percampuran kata baik dari unsur bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. 

Campuran kata dalam hal ini disebut hybrid (hibrida) yang artinya kata 

kompleks yang bagian-bagiannya berasal dari bahasa-bahasa berbeda, seperti 



dwi fungsi (Tim Penyusun KBBI, 2008:494). Selain itu, dalam kaitannya 

dengan penggunaan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, etnik Arab 

dapat disebut sebagai masyarakat bilingual, meskipun pada kenyataannya 

mereka mengauasai lebih dari dua bahasa (multilingual). Hal itu disebabkan 

etnik Arab hidup berdampingan dengan orang Jawa (OJ) atau masyarakat 

Jawa sehingga ketika mereka berkomunikasi dengan orang Jawa, bahasa yang 

mereka gunakan tercampur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Hal itu 

yang menyebabkan etnik Arab di Kelurahan Semanggi selain disebut sebagai 

masyarakat multilingual, juga sebagai masyarakat bilingual. 

Bilingualisme dapat disebut sebagai kedwibahasaan. Kedwibahasaan 

tersebut menurut Azhaar (2011:7), yaitu kebiasaan menggunakan dua bahasa 

atau lebih secara bergantian. Kebiasaan dalam menggunakan dua bahasa 

tersebut menimbulkan percampuran bahasa yang digunakan, sedangkan hal 

tersebut oleh etnik Arab di Kelurahan Semanggi bukan suatu hal yang 

disengaja, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, aspek kebenaran 

pada bahasa yang digunakan menjadi kabur sehingga menimbulkan 

interferensi bahasa. Hal itu diperkuat oleh Weinreich (dalam Chaer dan 

Leonie, 2004:120), yang menyebutkan bahwa istilah interferensi pertama kali 

digunakannya untuk menyebut adanya perubahan sistem bahasa sehubungan 

dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain 

yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Berkaitan dengan penelitian ini 

interferensi bahasa dikaji dengan tinjauan morfologi. 

Morfologi menurut Rohmadi, dkk. (2009:3), merupakan suatu sistem 

dari suatu bahasa dalam arti luas sebagai struktur kata yang senantiasa 

membetuk kalimat-kalimat tentu mengalami perubahan-perubahan sesuai 

dengan jenis kata atau makna kata yang dikehendaki oleh penutur atau 

penulisnya. Interferensi morfologi mencakup afiksasi. Afiksasi atau 

pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks 

(imbuhan) pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks 

(Putrayasa, 2010:5). Afiks dibagi menjadi: prefiks, sufiks, infiks, konfiks, dan 

imbuhan gabung. 



Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk interferensi 

penggunaan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada etnik Arab di 

Kelurahan Semanggi Surakarta (tinjauan morfologi) dan mendeskripsikan 

bentuk kesalahan afiks yang sering muncul pada penggunaan bahasa Jawa ke 

dalam bahasa Indonesia pada etnik Arab di Kelurahan Semanggi Surakarta 

(tinjauan morfologi). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan 

analisis pada teori linguistik, khususnya pada bidang morfologi. Selain itu, 

dapat memberikan acuan bagi mahasiswa dalam melakuan penelitian 

selanjutnya. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut 

Sumarlam, dkk. (2010:169), deskriptif artinya mendeskripsikan aspek-aspek 

kebahasaan secara cermat dan teliti berdasarkan fakta-fakta kebahasaan yang 

sebenarnya. Kualitatif artinya temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss dan Corbin dalam 

Syamsuddin, 2009:73). Dengan demikian, deskriptif kualitatif merupakan 

jenis penelitian yang mendeskripsikan fokus penelitian berdasarkan analisis 

data yang ada secara cermat dan teliti. Hal yang dideskripsikan dalam 

penelitian ini yaitu tuturan yang direkam kemudian ditransfer ke dalam 

bentuk tulisan. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

simak yang memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap yang diikuti dengan 

teknik lanjutan berupa teknik simak libat cakap, simak bebas libat cakap, 

catat, dan teknik rekam. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik catat 

yang dilakukan dalam mentransfer data yang telah diperoleh dari hasil 

rekaman terhadap penggunaan bahasa secara lisan ke dalam bentuk tulisan. 

Teknik simak libat cakap memungkinkan seorang peneliti ikut terlibat 

dalam dialog ataupun percakapan dengan informan. Adapun teknik simak 



bebas libat cakap tidak melibatkan seorang peneliti dalam suatu pembicaraan 

sehingga peneliti hanya sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh informan 

yang sedang diteliti. Teknik catat dalam hal ini sebagai teknik lanjutan dari 

teknik simak yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan mencatat hal-

hal yang penting saja secara garis besarnya yang berhubungan dengan 

penggunaan bahasa oleh informan yang diteliti. Teknik catat dapat dilakukan 

bersamaan dengan teknik rekam ketika peneliti tidak mampu mengikuti 

tuturan informan secara lengkap. 

Menurut Mahsun (2007:93), teknik catat adalah teknik lanjutan yang 

dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan teknik lanjutan. 

Pencatatan dalam hal ini dilakukan oleh peneliti dalam mentransfer data yang 

telah diperoleh dari hasil rekaman terhadap penggunaan bahasa secara lisan 

ke dalam bentuk tulisan. 

Kedua teknik dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan mengambil sampel dari beberapa informan. Sampel penelitian 

menurut Mahsun (2007:29), merupakan pemilihan sebagian dari keseluruhan 

penutur atau wilayah pakai bahasa yang menjadi objek penelitian sebagai 

wakil yang memungkinkan untuk membuat generalisasi terhadap populasi. 

Sampel menjadi pilihan bagi peneliti karena dengan adanya sampel data yang 

diperoleh dapat mewakili bentuk tuturan dari sebagian etnik Arab di 

Kelurahan Semanggi Surakarta. 

Teknik penelitian membutuhkan adanya instrumen sebagai penopang 

teknik yang digunakan agar dapat berlangsung dengan selaras. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitia ini adalah alat perekam, kaset CD, hand 

phone, alat tulis, dan sumber lain yang mendukung. 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan 

intralingual. Metode padan intralingual menurut Mahsun (2007:118), adalah 

metode analisis dengan cara menghubungbandingkan unsur-unsur yang 

bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam 



beberapa bahasa yang berbeda. Pendapat tersebut diperkuat oleh Sudaryanto 

(1993:14), yang menjelaskan digunakannya metode padan itu adalah di atas 

pengandaian bahwa bahasa yang diteliti memang sudah memiliki hubungan 

dengan hal-hal di luar bahasa yang bersangkutan, bagaimanapun sifat 

hubungan itu. 

Teknik validasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

metode, disebabkan penelitian ini mengacu pada penelitian lain yang 

menggunakan metode yang berbeda. 

Teknik penyajian data menggunakan metode informal berupa 

perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, terrmasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis. 

C. Sumber Data Penelitian 

Data pada penlitian ini berupa data lisan dan data tertulis. Artinya, 

data yang diperoleh secara lisan dalam bentuk rekaman tersebut ditransfer ke 

dalam bentuk tulis yang berupa kata-kata untuk dijadikan data mentah dan 

dapat diolah dalam penelitian ini. Data yang dimaksud adalah data yang 

mengandung afiks. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah etnik Arab 

di Kelurahan Semanggi Surakarta baik perempuan maupun laki-laki dari 

berbagai strata sosial. 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Kelurahan Semanggi merupakan salah satu bagian dari Kelurahan 

di Kecamatan Pasar Kliwon yang terletak di sebelah timur Kota Surakarta. 

Wilayah Kelurahan Semanggi dikenal dengan penduduknya yang 

didominasi oleh etnik Arab dengan sebutan encik-encik. Etnik Arab di 

sana identik sebagai masyarakat yang memiliki produksi tekstil dan 

berdagang. Berdasarkan sejarah, pada abad ke-19 orang Arab datang ke 

wilayah tersebut dengan membawa misi perdagangan. Oleh karena itu, 



sudah menjadi hal yang wajar bagi etnik Arab di sana dengan mata 

pencaharian tersebut. 

Wilayah yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kelurahan 

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Kelurahan Semanggi 

terdiri dari 23 RW yang mencakup 131 RT. Kelurahan Semanggi dikepalai 

oleh lurah yang bernama Drs. Agus Santoso, M.M. Berdasarkan data 

monografi dinamis pada bulan Maret 2012, bahwa jumlah Kepala 

Keluarga (KK) yaitu, 9.046. Jumlah penduduknya yaitu 33.971 yang 

terdiri dari 17.020 laki-laki (lk) dan 16.951 perempuan (pr). Selain itu, 

Kelurahan Semanggi merupakan wilayah yang tergolong padat penduduk. 

Lokasi yang sering digunakan berkumpulnya etnik Arab adalah di 

toko-toko (konveksi) atau warung (wedangan hik), rumah penduduk, 

majlis ta’lim, dan lain sebagainya. Tempat-tempat tersebut merupakan 

tempat strategis bagi etnik Arab. Posisi bidikan dalam penelitian ini 

ditujukan pada tempat-tempat yang sering digunakan berkumpulnya etnik 

Arab. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan data yang valid adan reliabel. 

2. Wujud Interferensi Morfologi 

Interferensi merupakan penyimpangan kebahasaan yang 

diakibatkan adanya suatu kebiasaan penutur dalam penggunaan dua bahasa 

yang berbeda secara bersamaan. Perwujudan penggunaan dua bahasa 

dalam penelitian ini yaitu pada BJ (bahasa Jawa) dan BI (bahasa 

Indonesia). Seperti halnya pada etnik arab di Kelurahan Semanggi 

Surakarta. Keakraban dalam penggunaan BJ oleh etnik Arab membuat 

bahasa yang digunakan cenderung terkontaminasi (bercampur). 

Berdasarkan hal tersebut dengan metode penelitian yang digunakan, 

diperoleh wujud interferensi morfologi sebagai berikut. 

a. Interferensi Morfologi pada Prefiks 

Prefiks adalah afiks yang diletakkan di depan kata dasar 

(Rohmadi, dkk., 2009:51). Macam-macam prefiks diantaranya, yaitu: 

meN-, peN-, ber-, ter-, di-, per-, ke-, dan se-. Hasil dari penelitian ini 

diperoleh beberapa bentuk interferensi morfologi pada kesalahan 



penggunaan prefiks oleh etnik Arab di Kelurahan Semanggi Surakarta 

pada pembahasan. 

Bentuk interferensi morfologi pada prefiks yang ditemukan 

dalam tuturan antara EA (Etnik Arab) dengan EA (Etnik Arab) dan EA 

dengan OJ (Orang Jawa), yaitu pada kata: nyusul, mbaca, 

sakmamahku, mbukak, nyuruh, mbeli, nanya, dipakek, taruh, 

nyangka, mbawa, mbuat, dan ngajar. Bentuk kesalahan penggunaan 

prefiks tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

Data 1 

O1: “Kalok mau ke Yayasan apa yang taruh atas tu ya bantal guling 

nggak dibukak-bukak.” 

“Kalau mau ke Yayasan apa yang ditaruh atas itu ya bantal guling 

tidak dibuka-buka.” 

O2: “Ow....” 

 “Ow....” 

O1: “Lumayan dimanfaatke.” 

 “Lumayan dimanfaatkan.” 

O2: “Yen kamare, ki kamare.” 

 “Kalau kamarnya, ini kamarnya.” 

(Data 1/KVK/24-02-2012) 

Berdasarkan data (1) diperoleh wujud tuturan antara Kak Lulu 

(O1) dan kak Ayu (O2) tersebut terdapat interferensi morfologi yang 

dapat dilihat pada bentuk kata taruh. Kata taruh dalm BJ seharusnya 

berupa kata dasar seleh dan jika diberi imbuhan akan menjadi nyelehke. 

Artinya, kata tersebut mendapat awalan nasal /N-/ dalam BJ yang luluh 

menjadi satu dengan N- tersebut karena dimulai dengan fonem /s/. Oleh 

karena itu, penggunaan BJ ke dalam BI pada kata taruh seharusnya 

menjadi ditaruh. Kata ditaruh mendapat prefiks di-. 

Bentuk interferensi morfologi pada prefiks yang sudah 

disebutkan dapat dilihat di pembahasan pada tuturan antara EA dengan 

OJ (Orang Jawa) berikut ini. 

 



Data 2 

O1: “Bentar ya Nik! Ni lho Nik wes sini wae. Lha sing ini kan aku 

habis zuwad, trus ini nyusul. Sekarang udah punya anak wes. Terus 

ini genten, bariki trus ini.” 

“Bentar ya Nik! Ni lho Nik, sudah di sini saja. Lha yang ini aku 

habis menikah, terus ini menyusul. Sekarang sudah punya anak, 

sudah. Terus ini gantian, selanjutnya terus ini.” 

O2: “Waduh nek....” 

“Waduh Nek....” 

(Data 2/RW/07-01-2012) 

Kesalahan penggunaan prefiks terdapat pada kata nyusul yang 

disebutkan oleh Karimah (O1). Pembentukan kata nyusul berasal dari 

awalan nasal /N-/ + kata dasar BJ (bahasa Jawa) susul. Kata tersebut 

mengalami penghilangan prefiks meN- dalam BI (Bahasa Indonesia). 

Bentuk yang benar dalam BI yaitu mendapat imbuhan meN- sehingga 

menjadi menyusul. Prefiks meN- berubah menjadi meny- dan akan 

luluh jika diikuti kata dasar yang memiliki fonem awal /s/. 

b. Interferensi Morfologi pada Sufiks 

Interferensi morfologi pada sufiks diantaranya, yaitu: -an, -kan, 

-i, dan -nya. Bentuk kesalahan penggunaan kata bersufiks pada data 

yang ditemukan yaitu: pokoke, orange, sebelume, ibuke, katane, 

tamune, modele, kaine, kamare, masake, dan makanane. Berdasarkan 

data tersebut dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. 

Interferensi morfologi pada sufiks yang terjadi pada tuturan 

antara EA dengan EA, yaitu:  

Data 3 

O1: “Kalo saya ta Kak Lulu, ada guling ndak kanggo saya potong jadi 

loro, trus tak kasih bunder-bunder, dadi apik mbak kaine, kain 

lawas.” 



“Kalau saya itu Kak Lulu, ada guling tidak digunakan saya potong 

jadi dua, terus aku kasih bulat-bulat, jadi bagus mbak kainnya, kain 

bekas.” 

O2: “Ini ada yang ndak dipakek. Anak-anak kalo tidur pakeknya satu 

bantal. Kalo guling tiap anak kan dua.” 

“Ini ada yang tidak dipakai. Anak-anak kalau tidur pakainya satu 

abntal. Kalau guling tiap anak itu dua.” 

O1: “Aku telu takkon loro-loro.” 

“Aku tiga kusuruh dua-dua.” 

(Data 3/KVK/24-02-2012) 

Interferensi morfologi yang ditemukan pada data tersebut oleh 

Kak Ayu (O1) yaitu pada kata kaine. Kain sebagai kata dasar 

merupakan nomina atau kata benda dalam BI. Penggunaan dalam BI 

kata tersebut lebih tepat jika mendapat sufiks -nya. Dengan demikian, 

kata kaine dalam BJ ke dalam BI seharusnya menjadi kainnya.  

Bentuk interferensi morfologi pada sufiks yang sudah 

disebutkan di atas pada tuturan antara EA dengan OJ dapat dilihat di 

pembahasan berikut. 

Data 4 

O1: “Nah nak iki ora koyo wong Arab ya Kar?” 

“Nah kalau ini tidak seperti orang Arab ya Kar?” 

O2: “Memang og, ibuke orang Batam.” 

“Memang ibunya orang Batam.” 

(Data 4/RW/07-01-2012) 

Penekanan kata nomina yang salah dapat dilihat pada kata 

ibuke. Penggunaan kata ibuke yang diucapkan oleh Karimah (O2) 

kurang tepat digunakan dalam tuturan BI karena sufiks -e merupakan 

akhiran yang terdapat pada BJ. Ketepatan penggunaan sufiks pada kata 

dasar ibu adalah sufiks -nya menjadi ibunya. Ibunya merupakan kata 



nomina yang bersufiks -nya menjelaskan atau menekan kata yang di 

depannya.  

c. Interferensi Morfologi pada Imbuhan gabung 

Interferensi morfologi pada imbuhan gabung dalam hal ini 

berupa kesalahan pada penggunaan kata berimbuhan gabungan oleh 

penutur. Imbuhan gabung itu sendiri memiliki bermacam-macam 

bentuk diantaranya: me-i, me-kan, memper-kan, diper-kan, ber-an, ber-

kan, ke-an, per-kan, per-i, dan sebagainya. Kesalahan yang ditemukan 

yaitu pada kata: nilapken, nyenengken, ngrungokken, dibawakken, 

dikeluarken, njaitken, dimanfaatke, dan naruhe.   

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat pada pembahasan 

berikut ini. 

Data 5 

O1: “Lha kalok di kamare Yaya naruhe apa-apa gak bisa. Lha kan dulu 

Novel apa-apa bisa. Itu seng bisa tu Novel jane. Ini udah diusungi 

ke sana. Ini udah sak klumbruk.” 

“Lha kalau di kamare Yaya menaruhnya apa-apa tidak bida. Lha 

dulu Novel apa-apa bisa. Itu yang bisa itu Novel sebenarnya. Ini 

sudah diangkat ke sana. Ini sudah setumpuk.” 

O2: “Oya....” 

“Oya....” 

(Data 5/KVK/24-02-2012) 

Keterbatasan penggunaan bahasa Jawa oleh EA membuat 

tuturan yang dipergunakannya kurang tepat. Hal ini dapat dilihat pada 

tuturan di atas yang digunakan oleh Kak Lulu (O1), yaitu pada kata 

naruhe. Kata tersebut tidak lazim digunakan baik pada BJ maupun 

pada BI. Kesalahan penggunaan BJ ke dalam BI terlihat pada 

penggunaan kata naruhe. Kata tersebut mengalami kesalahan 

penghilangan imbuhan meN- dan akhiran -nya dalam BI. Selain itu, 

dalam BJ akhiran -e tidak bisa diikuti oleh kata naruh. Dengan 



demikian, proses pembentukan kata tersebut sebaiknya menjadi 

menaruhnya yang memiliki kata dasar taruh dengan mendapat 

imbuhan gabungan meN-kan. Kata dasar yang berfonem /t/ pada kata 

tersebut ketika mengikuti imbuhan meN- menjadi luluh. 

3. Bentuk Kesalahan Afiks yang Sering Muncul 

Bentuk kesalahan afiks yang sering muncul pada penggunaan 

bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada etnik Arab di Kelurahan 

Semanggi Surakarta (tinjauan morfologi) yaitu: bentuk prefiks meN-, 

bentuk sufiks -nya, dan bentuk imbuhan gabung me-kan. 

Prefiks meN- dapat berubah menjadi me-, mem-, men-, meny-, 

meng-, dan menge-. Kesalahan pembentukan kata tersebut yaitu pada kata: 

mbawa, nyusul, nyuruh, nyangka, mbaca, mbukak, mbeli, mbuat, dan 

ngajar. Kesalahan penggunaan sufiks -nya pada kata: kaine, kamare, 

haruse, orange, dan sebelume. Selanjutnya kesalahan pembentukan kata 

pada imbuhan gabung me-kan yaitu: njaitken  dan nyenengken.  

E. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Bentuk interferensi yang ditemukan pada tuturan etnik Arab di 

Kelurahan Semanggi tersebut dipengaruhi oleh adanya penggunaan bahasa 

Jawa di lingkungannya. Hal itu disebabkan EA hidup berdampingan 

dengan orang Jawa (masyarakat Jawa). Kesalahan penggunaan bahasa 

dalam hal ini berhubungan dengan proses pembentukan kata antara BJ dan 

BI. Wujud kesalahan yang dimaksud seperti pada kata mbuat. Kata mbuat 

merupakan bentuk kesalahan pada pembentukan prefiks me-. Kata tersebut 

terdiri dari prefiks N- beralomorf /m-/ pada BJ dan kata dasar dalam BI 

yaitu buat. Dengan demikian, kata tersebut mengalami penghilangan 

imbuhan meN- yang seharusnya menjadi kata membuat. Bentuk kesalahan 

afiks yang sering muncul pada penggunan BJ ke dalam BI pada etnik Arab 

di Kelurahan Semanggi Surakarta yaitu seperti pada penggunaan kata yang 



berakhiran -e, penghilangan imbuhan meN-, dan kesalahan penggunaan 

imbuhan akhiran (imbuhan gabung) meN- + -kan. 

2. Saran 

Penelitian yang berjudul “Interferensi Penggunaan Bahasa Jawa ke 

dalam Bahasa Indonesia pada Etnik Arab di Kelurahan Semanggi 

Surakarta (tinjauan morfologi)” diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai interferensi morfologi. 

Penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penelitian ini tidak 

dapat digunakan sebagai acuan utama bagi mahasiswa atau peneliti lain 

dalam melakukan penelitiannya sehingga perlu referensi lain yang 

mendukung. Selain itu, berkaitan dengan adanya penggunaan bahasa, 

maka bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya disarankan 

untuk menggunakan bahasa Nasional yaitu bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. 
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