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ABSTRAK 

 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 1) Mendeskripsikan bentuk interferensi 

morfologi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia pada kolom “surat 

pembaca?” harian Suara Merdeka. 2) Mengidentifikasi latar belakang atau 

penyebab munculnya interferensi yang ada pada kolom “surat pembaca?” harian 

Suara Merdeka. 3) Mengidentifikasi fungsi penggunaan interferensi pada kolom 

“surat pembaca?”  harian Suara Merdeka. Objek dalam penelitian ini yaitu: 

Interferensi Morfologi Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia pada Kolom 

“surat pembaca?” dalam Harian Suara Merdeka. Sumber data penelitian ini 

adalah sumber tulis, yaitu berupa teks. Teks dalam penelitian ini berupa wacana 

yang ada pada kolom “surat pembaca?” harian Suara Merdeka edisi Mei-Juli 

2012. Penulis mengambil data selama tiga bulan berturut-turut, yaitu tiga bulan 

terakhir sebelum Juli 2012. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik padan, yang dijabarkan melalui  teknik dasar pilah unsur 

penentu (PUP) dengan menggunakan daya pilah translational. Daya pilah 

translational merupakan daya pilah yang digunakan dalam analisis bahasa 

dengan alat penentunya adalah bahasa lain. Kesimpulan dari penelitian yaitu (1) 

Bentuk interferensi morfologi yang ditemukan pada penelitian ini antara lain 

interferensi yang berupa afiksasi yang meliputi pelesapan afiks, penambahan 

prefiks, penambahan sufiks, pertukaran prefiks, pertukaran sufiks dan pertukaran 

konfiks, interferensi pemakaian kata ulang dan interferensi kata majemuk, (2) Ada 

tiga latar belakang terjadinya interferensi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa 

Indonesia, yaitu kebiasaan penutur menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 

pertama, menunjukkan nuansa kedaerahan, dan menghaluskan makna. (3) Ada 

tiga fungsi digunakan interferensi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa 

Indonesia, antara lain: untuk menekankan makna, ntuk mengungkapkan perasaan 

atau emosi, dan untuk menghormati mitra tutur. 

 

Kata Kunci: Interferensi morfologi, bahasa Jawa, kolom di surat kabar 
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PENDAHULUAN 

Bahasa adalah salah satu ciri paling khas yang manusiawi yang 

membedakannya dari makhluk-makhluk lain (Poerwadarminta, 2005: 106). 

Bahasa erat kaitannya dengan media komunikasi massa. Bentuk media 

komunikasi massa salah satunya adalah media cetak, yaitu berupa majalah, surat 

kabar, tabloid dll. Melalui media cetak tersebut bahasa berperan besar untuk 

menyampaikan berbagai informasi, baik yang bersifat mendidik, menghibur dan 

mempengaruhi pembaca. Dari berbagai jenis media cetak yang ada, dalam 

penelitian ini peneliti memilih objek kajiannya berupa surat kabar. Surat kabar 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat tidak ketinggalan 

informasi (Badudu, 2001:137). 

Setiap surat kabar mengunjungi masyarakat dari segala lapisan, mulai dari 

lapisan atas hingga lapisan bawah. Surat kabar mendatangi masyarakat dengan 

berita-beritanya, dengan segala macam informasi, opini serta tulisan-tulisan yang 

bersifat menghibur. Dari jangkauan yang luas itu, surat kabar banyak 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat. Dalam hal ini penggunaan 

bahasa Indonesia yang terpengaruh oleh bahasa daerah mudah sekali menyebar 

melalui media massa. 

Di Indonesia terdapat banyak sekali surat kabar, antara lain surat kabar  

Suara Merdeka. Surat kabar Suara Merdeka merupakan surat kabar yang terbit di 

Semarang. Mayoritas pembacanya adalah penduduk Jawa yang setiap hari masih 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa, sehingga tidak menutup 

kemungkinan dalam penyampaian informasi dari penulis kepada pembaca melalui 

media massa terdapat ketidakpatuhan pemakaian atau penyimpangan bahasa 

daerah terhadap bahasa Indonesia. 

Interferensi merupakan fenomena penyimpangan kaidah kebahasaan yang 

terjadi akibat seseorang menguasai dua bahasa atau lebih. Badudu (2001: 36) 

berpendapat bahwa interferensi sebagai penyimpangan karena unsur yang diserap 

oleh sebuah bahasa sudah ada padanannya dalam bahasa penyerap. Jadi, 

manifestasi penyebab terjadinya interferensi adalah kemampuan penutur dalam 

menggunakan bahasa tertentu.  
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Dari segi kebahasaan, interferensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

interferensi bentuk dan interferensi arti. Menurut Kushartanti (2005: 110) 

“Interferensi bentuk meliputi unsur bahasa dan variasi bahasa, sedangkan 

interferensi bahasa meliputi interferensi leksikal, morfologi, dan sintaksis”. 

Pembahasan tentang interferensi sangat luas cakupannya, namun dalam penelitian 

ini hanya akan dibahas tentang interferensi morfologi bahasa Jawa dalam 

pemakaian bahasa Indonesia yang terdapat pada kolom “surat pembaca?” harian 

Suara merdeka. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian antara lain, mendeskripsikan 

bentuk interferensi morfologi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia 

pada kolom “surat pembaca?” harian Suara Merdeka, mengidentifikasi latar 

belakang atau penyebab munculnya interferensi yang ada pada kolom “surat 

pembaca” harian Suara Merdeka, dan mengidentifikasi fungsi penggunaan 

interferensi morfologi pada kolom “surat pembaca?”  harian Suara Merdeka. 

 

PENELITIAN SEBELUMNYA 

Penelitian tentang interferensi juga pernah dilakukan di fakultas Sastra 

Universitas Diponegoro oleh Murdianingsih (2004). Penelitian dilakukan oleh 

Murdianingsih dalam skripsinya yang berjudul “Interferensi Bahasa Jawa dalam 

Bahasa Indonesia pada Rubrik “Gayeng Semarang” di Surat Kabar Suara 

Merdeka”. Penelitian ini mengkaji masalah interferensi bahasa Jawa dalam 

pemakaian bahasa Indonesia dalam tataran leksikal yang meliputi interferensi 

monomorfemis dan polimorfemis. Interferensi bentuk monomorfemis meliputi 

kelas kata Verba, Nomina, Adjektiva, Adverbia dan kata tugas. Sedang 

interferensi bentuk polimorfemis meliputi kata berafiks, bentuk ulang atau 

reduplikasi dan bentuk kata majemuk. Dalam penelitian ini diketahui adanya 

faktor penyebab terjadinya interferensi. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya 

unsur kesengajaan penutur agar setiap tuturannya lebih dipahami oleh pembaca. 

Fungsinya untuk menghidupkan tuturan sehingga tidak terkesan kaku. 

Gatot Suryanto (2005) meneliti “Interferensi Bahasa Inggris ke dalam 

Bahasa Indonesia pada Novel “Odah” Karya Muhammad Diponegoro”. Penelitian 
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ini bertujuan untuk membuat deskripsi bentuk interferensi bahasa Inggris ke 

dalam bahasa Indonesia pada Novel “Odah” karya Muhammad Diponegoro, 

mengetahui penyebab terjadinya interferensi bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia pada Novel “Odah” karya Muhammad Diponegoro dan mengetahui 

cara mengatasi interferensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada Novel 

“Odah” karya Muhammad Diponegoro. Kesimpulannya yaitu, bentuk interferensi 

adalah leksikal, struktur kalimat, penalaran dan sistematika. Penyebab terjadinya 

interferensi dikarenakan situasi kebahasaan, problem pemakai bahasa Indonesia 

serta interferensi digunakan untuk berkomunikasi. Cara mengatasi interferensi 

pada Bahasa Indonesia yaitu, dengan menetapkan bahasa Indonesia baku dan 

pembinaan sikap bahasa. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif artinya 

yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif, tidak berupa angka-

angka atau koefisien tentang hubungan variabel (Aminudin, 1990: 16). Dalam 

penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kutipan, kata-kata, ungkapan, dan 

kalimat yang ada dalam kalimat yang ditulis oleh pembaca pada kolom “surat 

pembaca?” di surat kabar harian Suara Merdeka. 

Penulis mengambil data selama tiga bulan berturut-turut, yaitu tiga bulan 

terakhir sebelum Juli 2012. Pemilihan bulan tersebut memudahkan penulis dalam 

mengumpulkan data serta penulis berharap pengambilan data selama tiga bulan 

sudah mewakili seluruh data yang ada karena kolom “surat pembaca?” terbit 

setiap hari. Pengambilan data ini dipilih dengan pertimbangan dan tujuan sebagai 

berikut: kolom ini banyak ditemukan interferensi. Selama kurun waktu 3 bulan 

peneliti mengumpulkan data sebanyak 100 buah, kemudian penulis memperoleh 

data yang telah dipilih sebagai objek penelitian sebanyak 40 buah. Data ini 

diharapkan sebagai data yang bersifat representatif artinya data tersebut benar-

benar data yang dapat mewakili populasi data yang ada pada kolom “surat 

pembaca?” dalam harian Suara Merdeka. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pustaka, simak, dan catat yang  meliputi tahapan, (1) Tahap pengumpulan data, 

pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode simak. (2) 

Tahap analisis data, data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode padan. Metode padan digunakan dalam analisis data 

penelitian ini, sebab bahasa yang diteliti memiliki hubungan dengan hal-hal di 

luar bahasa yang bersangkutan. (3) Tahap penyajian data, penyajian hasil analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan metode informal. 

Penyajian informal yaitu berupa rumusan dengan menggunakan kata-kata biasa 

(Sudaryanto, 2001:144-159).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk interferensi morfologi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa 

Indonesia pada kolom “Surat Pembaca?” harian Suara Merdeka 

a. Interferensi berupa Afiksasi 

Interferensi morfologi dapat terjadi pada proses pembentukan bentuk 

dasar bahasa Indonesia dengan pembubuhan afiks bahasa Jawa. Proses 

pembubuhan afiks tersebut dinamakan afiksasi. Afiks adalah morfem 

terikat yang berupa awalan (prefiks), sisipan (infiks), akhiran (sufiks) dan 

kombinasi afiks (konfiks) (Agustien dkk, 1999:15). 

1) Prefiks Nasal N- Bahasa Jawa 

Analisis pembentukan kata dasar bahasa Indonesia yang mendapat 

prefiks N- bahasa Jawa. 

i. N- menjadi ny- 

Bunyi ny- muncul pada kata dasar yang berawalan bunyi 

s dan c. 

Nyebrang  =  ny- + seberang 

Bunyi s di awal kata dasar menjadi luluh. 
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2) Pemakaian Prefiks ber- Bahasa Indonesia 

Penambahan prefiks ber- bahasa Indonesia pada kata dasar bahasa 

Jawa. 

(1) Pak Bupati Grobogan, kami sama-sama guru SD Negeri tapi 

kenapa yang NIP 13… dapat THR dan yang berNIP 15… hanya 

ngaplo? apa mereka termasuk orang yang beruntung? 

(08122544xxx) (SP/ 35/ 18 Juli 2012). 

Kata untung dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata mujur 

atau bahagia. Penggabungan kata dasar bahasa Jawa untung dan 

afiks bahasa Indonesia ber- oleh dwibahasawan dapat 

menimbulkan terjadinya interferensi afiksasi dalam pemakaian 

bahasa Indonesia.  

 

3) Pemakaian Prefiks ke- Bahasa Jawa Pengganti ter- Bahasa Indonesia  

Berikut ini merupakan kata yang mengalami interferensi 

morfologi yang berupa peristiwa petukaran prefiks ke- bahasa Jawa 

sebagai pengganti ter- bahasa Indonesia. 

(2) Pak Kapolres, PSK di Bandungan yang ketangkap kok Cuma 13 

orang, padahal yang kerja ratusan. Mohon kalau razia diperketat. 

(085659717xxx) (SP/ 20/30 Juli 2012) 

Kalimat yang benar 

(2a) Pak Kapolres, PSK di Bandungan yang tertangkap kok Cuma 13 

orang, padahal yang kerja ratusan. Mohon kalau razia diperketat.  

 

4) Penambahan Sufiks –an Bahasa Jawa Pada Kata Dasar 

Sufiks –an pada bentuk dasar yang berupa bentuk prakategorial, kata 

benda, kata keadaan atau kata sifat dan kata kerja.  

(3) Pak Bupati Demak, saya mau laporan, masak perbaikan jalan 

Dempet-Gajah yang baru di mulai aja sudah pada rusak. Aspalnya 

kebanyakan kali ya, tolong di cek dong. (08132577xxx) (SP/11/3 

Juli 2012) 
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Wujud tuturan di atas dapat diganti dengan tuturan: 

(3a)  Pak Bupati Demak, saya mau melapor, masak perbaikan jalan 

Dempet-Gajah yang baru di mulai aja sudah pada rusak. 

Aspalnya kebanyakan kali ya, tolong di cek dong.  

 

5) Sufiks e- Bahasa Jawa Menjadi –nya Bahasa Indonesia 

Dalam penelitian ini ditemukan adanya bentuk akhiran e- bahasa Jawa 

sebagai pengganti -nya bahasa Indonesia.  

(4) Bagaimana nasibe PKL di pasar Purwodadi yang rencananya 

dipindah. PKL jadi resah karena pemindahannya tidak adil. 

(081390141xxx)    (SP/10/28 Mei 2012) 

Bentuk tuturan tersebut dapat diganti dengan tuturan berikut: 

(4a)  Bagaimana nasibnya PKL di pasar Purwodadi yang rencananya 

dipindah. PKL jadi resah karena pemindahannya tidak adil.  

 

6)  Pelesapan afiks yang utuh 

(5) Pak Direktur PDAM Purwodadi, saya punya pertanyaan yang 

harus dijawab. Kapan air di sebelah timur perempatan Tuku 

lancar? sudah bayar mahal tapi airnya macet terus. (081325xxx) 

(SP/ 13/ 4 Juli 2012) 

Kalimat yang benar.  

 (5a) Pak Direktur PDAM Purwodadi, saya mempunyai pertanyaan 

yang harus dijawab. Kapan air di sebelah timur perempatan 

Tuku lancar? sudah bayar mahal tapi airnya macet terus.  

7) Reduplikasi 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, 

ditemukan adanya interferensi berupa reduplikasi bahasa Jawa dalam 

pemakaian bahasa Indonesia. Wujud reduplikasi yang ditemukan 

dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi kata ulang utuh 

atau dwilingga, kata ulang berimbuhan atau kata ulang bersambungan 

dan kata ulang berubah bunyi atau dwilingga salin suara. 
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Tuturan di bawah ini merupakan wujud interferensi reduplikasi 

bahasa Jawa dalam kalimat bahasa Indonesia: 

(6) SATPOL PP kab. Semarang tolong PKL yang jualan di Jl. A. 

Yani ditertibkan, terutama yang menjorok di badan jalan. Jangan 

hanya PSK Bandungan saja yang di oyak-oyak (085640998xxx) 

(SP/29/14 Juli 2012) 

Semua jenis perulangan kata yang salah satu unsurnya atau 

kedua unsurnya mendapat imbuhan, dapat berupa awalan, sisipan, 

akhiran atau konfiks (Agustien, 1999:51). Contoh: memukul-mukul 

dan mobil-mobilan. 

Berikut ini merupakan tuturan yang benar. 

(6a) SATPOL PP kab. Semarang tolong PKL yang jualan di Jl. A. 

Yani ditertibkan, terutama yang menjorok di badan jalan. Jangan 

hanya PSK Bandungan saja yang di oyak-oyak. 

Di oyak-oyak = di kejar-kejar (KBJ: 452) 

Bentuk kata di oyak-oyak dan ugal-ugalan termasuk bentuk 

ulang bahasa Jawa yang mendapat afiks di-, -an, dan N-+i. 

Penggunaan bentuk ulang berimbuhan bahasa Jawa tersebut dapat 

mengakibatkan interferensi apabila digunakan pada saat berbicara 

dengan bahasa Indonesia. Kata dioyak-oyak dapat dipadankan dengan 

kata dikejar-kejar, ugal-ugalan berarti mengendarai dengan 

kecepatan tinggi. Penutur menggunakan kata ulang berimbuhan dari 

bahasa Jawa pada saat berbicara dengan bahasa Indonesia, karena 

penutur terpengaruh oleh kebiasaan menggunakan bahasa Jawa. 

 

8) Interferensi Pemakaian Partikel Bahasa Jawa 

a)   Partikel kok 

Partikel kok digunakan oleh penutur untuk menyatakan 

makna penegasan. Berikut merupakan contoh tuturan yang 

menggunakan partikel kok: 
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(7) Bandungan sebagai tempat wisata kok kotor sekali, sampah 

dan kotoran kuda dimana-mana tolong tertibkan. Tempat 

wisata kok kumuh. Bagaimana dinas pariwisata. 

(081325753xxx)  (SP/8/21 Mei 2012). 

(8)  Pak Kapolres Kendal, tolong tertibkan truk-truk yang parker 

disepanjang Jl. Tamtama, Weleri karena membahayakan 

pemakai jalan, apalagi malam hari. Begitu kok didiamkan 

saja. (08122560xxx)  (SP/1/1 Mei 2012). 

Partikel kok seharusnya tidak dipergunakan, kalimat yang benar. 

(7a) Bandungan sebagai tempat wisata kotor sekali, sampah dan 

kotoran kuda dimana-mana tolong tertibkan. Tempat wisata 

kumuh. Bagaimana dinas pariwisata.  

(8a) Pak Kapolres Kendal, tolong tertibkan truk-truk yang parker 

disepanjang Jl. Tamtama, Weleri karena membahayakan 

pemakai jalan, apalagi malam hari. Begitu didiamkan saja.  

 

b. Partikel piye  jal / piye  to 

Penggunaan partikel piye jal/ piye to bahasa Jawa 

digunakan oleh penutur untuk menyatakan pertanyaan. Bentuk 

tuturan yang menggunakan partikel  piye  jal/ piye to adalah. 

(9)  Untuk masyarakat Sukorejo yang mau ke Jakarta, hati-hati 

memilih bus, ada satu PO yang selalu mengover penumpang 

di tengah jalan, bahkan ada yang terlantar. Piye to 

perusahaan besar kok begitu. (08122526xxx) (SP/31/14 Juli 

2012). 

(10) Tarif parkir di pasar Purwodadi mahal sekali Rp. 2000 untuk 

sepeda motor. Piye jal bapak Bupati. (08882400xxx)                                          

(SP/27/13 Juli 2012) 

Penggunaan partikel piye jal/ piye to bahasa Jawa dapat diganti 

dengan kata bagaimana. 
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(9a) Untuk masyarakat Sukorejo yang mau ke Jakarta, hati-hati 

memilih bus, ada satu PO yang selalu mengover penumpang 

di tengah jalan, bahkan ada yang terlantar. Bagaimana 

perusahaan besar kok begitu.  

(10a) Tarif parkir di pasar Purwodadi mahal sekali Rp. 2000 

untuk sepeda motor. Bagaimana bapak Bupati.  

 

c. Partikel lho 

Dalam tuturan partikel lho digunakan oleh penutur untuk 

menyatakan makna memastikan. Berikut ini merupakan wujud 

tuturan yang menggunakan partikel lho. 

(11)  Yth Pak Wali Kota Salatiga, selamat atas pembangunan 

kota Salatiga yang merata, tapi sampai sekarang Jl. Wisnu 

di Dukuh Krajan kok belum dibangun? Ada apa ya? kami 

juga rakyatnya lho pak?. (081575380xxx)(SP/39/21 Juli 

2012). 

(12)  Pak Bupati Semarang, kapan jalan alternatif Ungaran 

Barat dibangun, sudah rusak parah lho! (08179563xxx)  

(SP/ 34/17 Juli 2012). 

Tuturan partikel lho dapat dihilangkan.  

(11a) Yth Pak Wali Kota Salatiga, selamat atas pembangunan 

kota Salatiga yang merata, tapi sampai sekarang Jl. Wisnu 

di Dukuh Krajan kok belum dibangun? Ada apa ya? kami 

juga rakyatnya pak?.  

(12a) Pak Bupati Semarang, kapan jalan alternatif Ungaran Barat 

dibangun, sudah rusak parah!  
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d. Partikel to 

 Penggunaan partikel to dalam tuturan digunakan oleh 

penutur untuk menyatakan makna penegasan. Penggunaan 

partikel to dapat dilihat pada tuturan di bawah ini:  

(13)  Untuk Bupati Grobogan, bagaimana to tunjangan khusus 

ganti THR di penawangan yang untuk guru wiyata bhakti 

kok di potong Rp. 31.000. (08122996xxx)(SP/35/18 Juli 

2012) 

(14)  Ambarawa dan Salatiga dulu ibarat kakak-adik, tetapi 

sekarang kok jadi kota yang terkenal macet dan banyak 

PKL di emper toko, bayar pajak mahal to? piye Pak Wakil 

rakyat? (08174165xxx)( SP/ 5/ 13 Mei 2012) 

Partikel to dihilangkan. 

(13a) Untuk Bupati Grobogan, bagaimana tunjangan khusus ganti 

THR di penawangan yang untuk guru wiyata bhakti kok di 

potong Rp. 31.000.  

(14a)Ambarawa dan Salatiga dulu ibarat kakak-adik, tetapi 

sekarang kok jadi kota yang terkenal macet dan banyak 

PKL di emper toko, bayar pajak mahal? piye Pak Wakil 

rakyat?  

Partikel kok, piye jal/ piye to, lho, dan to merupakan partikel 

yang berasal dari bahasa Jawa. Sedangkan partikel itu sendiri 

adalah sekelompok morfem yang tidak mengalami proses 

morfemis (Muhajir, 1984:20). Partikel tersebut seharusnya 

digunakan dalam ragam bahasa lisan, oleh sebab itu apabila 

partikel tersebut dipakai dalam ragam tulis bahasa Indonesia 

maka akan terasa kurang tepat. Pada ragam lisan partikel 

cenderung digunakan untuk menciptakan suasana santai dan 

akrab.  
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Tabel 1 

Rangkuman Bentuk Interferensi Morfologi Bahasa Jawa dalam Pemakaian 

Bahasa Indonesia Pada Kolom “Surat Pembaca” Harian Suara Merdeka 

 
Bentuk Interfensi Sub. Interfensi Kata 

Salah Benar 

Afiks Prefiks ber- Bahasa 

Jawa 

mujur beruntung 

Prefiks ke- Bahasa Jawa 

Pengganti ter- Bahasa 

Indonesia 

ketangkep tertangkap 

Penambahan Sufiks –an 

Bahasa Jawa Pada Kata 

Dasar 
lapor laporan 

Sufiks e- Bahasa Jawa 

Menjadi –nya Bahasa 

Indonesia 

nasibe nasibnya 

Pelesapan afiks 

yang utuh 

 
punya mempunyai 

Reduplikasi Kata ulang dioyak-oyak dikejar-kejar 

Interferensi 

Pemakaian Partikel 

Bahasa Jawa 

Partikel kok Kok (ada dua 

data) 

dihilangkan 

Partikel piye  jal / piye  

to 

Piye jal bagaimana 

Piye to bagaimana 

Partikel kok kok (ada dua 

data) 

dihilangkan 

Partikel to to (ada dua 

data) 

dihilangkan 

 

2. Mengidentifikasi latar belakang munculnya interferensi yang ada pada kolom 

“surat pembaca” harian Suara Merdeka. 

a. Kebiasaan Penutur Menggunakan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa 

Pertama 

Secara tidak sadar penutur menggunakan bahasa daerah ketika 

berbicara dalam konteks bahasa Indonesia. Hal ini dapat dihindari oleh 

penutur, karena sebenarnya kata-kata bahasa Jawa yang digunakan oleh 

seoarang dwibahasawan sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia  

b. Menunjukkan Nuansa Kedaerahan 

Tujuan penutur menggunakan unsur bahasa daerah (Jawa) pada 

saat berbicara dengan bahasa Indonesia, khususnya pada kolom “surat 
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pembaca” dalam harian Suara Merdeka yaitu untuk menunjukkan 

nuansa kedaerahan.  

c. Untuk Menghaluskan Makna 

Pemakaian unsur-unsur bahasa Jawa yang digunakan pada saat 

berbicara menggunakan bahasa Indonesia terkadang mempunyai maksud 

dan tujuan tertentu. Unsur-unsur bahasa Jawa digunakan oleh penutur 

pada saat berbicara dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Jawa 

dirasakan lebih halus maknanya.  

3. Fungsi penggunaan interferensi pada kolom “surat pembaca?”  harian Suara 

Merdeka 

a. Untuk menekankan makna 

Kata-kata bahasa Jawa yang digunakan penutur pada saat berbicara 

dengan bahasa Indonesia pada kolom “Surat Pembaca” harian Suara 

Merdeka hampir tidak mempunyai perbedaan yang besar dengan 

padananya dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh yang ada pada data 

yaitu kata bahasa Jawa ketegelen mempunyai padanan kata dalam bahasa 

Indonesia yaitu terlalu tega. Penutur bermaksud untuk lebih menekankan 

makna pada kata-kata dari bahasa Jawa tersebut dalam tuturannya. 

b. Untuk mengungkapkan perasan atau emosi 

Penggunaan partikel dari bahasa Jawa seperti yang ada pada data 

penelitian ini, digunakan oleh penutur untuk mengungkapkan emosi dan 

perasaan yang dirasakan oleh penutur. Pemakaian partikel bahasa Jawa 

pada saat berbicara dengan bahasa Indonesia digunakan penutur sebagai 

kata yang dapat mewakili perasaannya. 

c. Untuk menghormati mitra tutur 

Penggunaan interferensi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa 

Indonesia juga bertujuan untuk menghormati mitra tutur. Penggunaan 

kata panjenengan dan sampeyan dalam bahasa Jawa digunakan untuk 

menggantikan orang kedua tunggal, memiliki tingkat kedudukan yang 

kata yang dalam bahasa Indonesia‟kamu‟. Panjenengan dan sampeyan 
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memiliki nuansa yang lebih menghormati dari pada pemakaian kata 

„kowe‟ bahasa Jawa. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat diketahui bahwa  bentuk 

interferensi morfologi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia pada 

kolom “Surat Pembaca” harian Suara Merdeka ditemukan interferensi yang 

berupa afiksasi yang meliputi pelesapan afiks, penambahan prefiks, penambahan 

sufiks, pertukaran prefiks, pertukaran sufiks dan pertukaran konfiks. Ada tiga latar 

belakang terjadinya interferensi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia, 

yaitu: (1) Kebiasaan penutur menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pertama, 

(2) Menunjukkan nuansa kedaerahan, dan (3) Menghaluskan makna. Ada tiga 

fungsi digunakan interferensi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia, 

yaitu: (1) Untuk menekankan makna, (2) Untuk mengungkapkan perasaan atau 

emosi, dan (3) Untuk menghormati mitra tutur.  
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