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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah salah satu ciri paling khas yang manusiawi yang 

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

Secara tradisional bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk 

berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep 

atau juga perasaan (Chaer dan Agustina, 2004:19). Jadi, fungsi bahasa yang 

paling mendasar adalah sebagai alat komunikasi, yakni sebagai alat pergaulan 

antarsesama dan alat untuk menyampaikan pikiran. 

“Alwasilah (1999:8) menyatakan: “Komunikasi sebagai suatu proses 

melibatkan (1) pihak yang berkomunikasi, (2) informasi yang 

dikomunikasikan, (3) alat komunikasi”. Tidak ada komunikasi yang 

tidak melibatkan ketiga aspek di atas, manusia tidak akan lepas dari 

ketiga aspek tersebut. Dalam proses komunikasi digunakan bahasa 

sebagai pengantar. Dalam proses komunikasi masyarakat Indonesia 

menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional selain bahasa 

daerah masing-masing. Kedua bahasa tersebut kadang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari secara bersamaan, baik secara lisan maupun tulis. 

Situasi semacam ini memungkinkan terjadinya kontak bahasa yang 

saling mempengaruhi. Saling pengaruh itu dapat dilihat pada pemakaian 

bahasa Indonesia yang disisipi oleh kosa kata bahasa daerah atau 

sebaliknya.”  

 

Berdasarkan peta bahasa yang dibuat oleh pusat pembinaan dan 

pengembangan bahasa, ada sekitar 726 buah bahasa daerah dengan jumlah 

penutur setiap bahasa berkisar antara 100 orang (ada di Irian Jaya) sampai 

yang lebih dari 50 juta (penutur bahasa Jawa) (Chaer dan Agustina, 2004: 

294). Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur  
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yang besar, hal ini dapat dilihat dari bahasa Jawa yang digunakan di daerah 

Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur kecuali Madura. Bahasa Jawa termasuk 

dari sekian banyak bahasa daerah yang mendukung keutuhan dan kelanjutan 

kehidupan kebudayaan Indonesia. 

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 
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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.  

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.    

Salah satu kolom yang terdapat dalam surat kabar harian Suara 

Merdeka adalah kolom “surat pembaca?”. Kolom ini terbit setiap hari yang 

berisi tentang kritik dan saran seputar pelayanan publik di wilayah 

Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi). Pada kolom 

ini banyak dijumpai adanya interferensi bahasa, terutama bahasa Jawa dalam 

pemakaian bahasa Indonesia. Alasan penulis memilih judul penelitian 
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“Interferensi Morfologi Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia pada Kolom 

“Surat Pembaca?” dalam Harian Suara Merdeka dengan tiga pertimbangan. 

1. Sepengetahuan penulis, masih sedikit yang mengangkat topik tentang 

interferensi morfologi serta kurangnya pembahasan yang mendalam 

sebagai bahan penelitian. 

2. Ketertarikan peneliti untuk mengetahui persoalan interferensi morfologi 

bahasa Jawa yang ada pada kolom “Surat Pembaca?” karena pada kolom 

tersebut banyak penulis temukan bentuk-bentuk interferensi. 

3. Digunakannya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia secara bersamaan oleh 

penutur yang sama sehingga berpengaruh terhadap tuturan yang 

disampaikan melalui surat kabar.  

 

 

B. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari alasan tersebut, ada tiga masalah yang perlu dibahas. 

1. Bagaimanakah bentuk interferensi morfologi yang terdapat pada kolom 

“Surat Pembaca?” harian Suara Merdeka? 

2. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya interferensi 

morfologi pada kolom “Surat Pembaca?” harian Suara merdeka? 

3. Apakah fungsi digunakan interferensi pada kolom “Surat Pembaca?” 

harian Suara Merdeka? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, ada tiga tujuan yang ingin dicapai. 

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. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

 Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan praktis. 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang bahasa, khususnya bidang analisis interferensi 

morfologi bahasa Jawa. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Progdi Mahasiswa Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi mahasiswa dan sebagai bahan tambahan informasi 

untuk penelitian selanjutnya, sehingga ada peningkatan dalam 

penelitian kebahasaan.  
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b. Bagi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh guru 

Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah sebagai bahan pelajaran 

khususnya interferensi morfologi. 

c. Bagi peneliti lain. 

Penelitian interferensi morfologi ini diharapkan dapat 

menimbulkan motivasi peneliti-peneliti lain untuk melakukan 

penelitian dengan kajian yang sama dan hasil yang lebih baik. 


