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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan alat untuk menghubungkan atau interaksi individu

dengan individu. Manusia sejak ia bangun sampai ia memejamkan mata, selalu

berurusan dengan bahasa dalam arti selalu mempergunakan dan bergaul dengan

bahasa. Seandainya kita rajin mencatat kata dan kalimat yang telah kita guna dan

manfaatkan setiap hari alangkah banyaknya kata dan kalimat itu. Tentu ada kata

atau kalimat yang berulang-ulang muncul dalam pembicaraan kita. Sebaliknya ada

kata-kata maupun kalimat yang dua atau tiga hari baru muncul lagi. Manusia

setiap kali menggunakan bahasa selalu dalam bentuk berbicara, mendengar,

menulis, dan membaca. Oleh karena itu, segala kehidupan atau tingkah laku

manusia diatur dengan menggunakan bahasa ( Pateda, 1987:1).

Kegiatan bahasa bersifat aktif meliputi berbicara dan menulis, manakala

kegiatan bahasa yang bersifat pasif meliputi mendengarkan dan membaca.

Dengan demikian, beragam-ragam tingkah laku manusia sehubungan dengan

bahasa. Artinya, perlu dijadikan antara penutur dengan mitra tutur atau mitra

tutur dengan penutur. Di samping itu, bahasa juga dapat menjadi media

pembelajaran. Maksudnya menjadi alat menyampaikan informasi tentang ilmu

antara peserta didik dengan pendidik atau pendidik dengan peserta didik.

Bahasa dapat berfungsi kalau sekrang-kurangnya terdapat dua orang

penutur. Apa saja yang kita kehendaki dapat terlaksana hanya dengan

menggunakan bahasa meskipun ada persyaratan lain. Agar manusia tidak
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mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa, maka ditetapkan

konvensi-konvensi yang harus ditaati oleh pemakai bahasa. Konvensi itu

kemudian diatur, diklasifikasi, dan lahirlah tatabahasa. Namun, perlu diingat

bahwa tanpa orang mengetahui tatabahasa, dia masih dapat berkomunikasi.

Sebenarnya karena setiap orang dengan proses belajar baik langsung maupun

tidak mempunyai kompotensi atau kemampuan untuk berkomunikasi.

Dengan demikian, kemampuan berbahasa seseorang juga menjadi tolok

ukur kesiapan untuk menguasai berbagai ilmu yang digeluti sesuai dengan

kodrati anugerah Allah swt. Namun perlu dicermati bahwa dengan kemampuan

berbahasa maksimal tidak menjamin kepemilikan berbagai bidang ilmu secara

optimal. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu modal kesiapan untuk

memahami berbagai bidang kajian di luar bahasa. Kesiapan modal kemampuan

berbahasa jika tidak ditindaklanjuti dengan upaya dan doa mengakaji bidang

kajian di luar bahasa tersebut, sudah barang tentu hanya sebatas pada penguasaan

teori dan substansi bahasa saja (Ngalim, 2013:12).

Bahasa Melayu dalam perkembangannya berabad-abad yang lalu telah

menyebar ke seluruh wilayah Nusantara dan Asia Tenggara, bahkan juga ke

tempat yang lebih jauh. Akibatnya, terbentuklah berbagai dialek areal dan dialek

sosial serta ragam-ragam bahasa menurut keperluan. Malah pada abad ke-20

telah melahirkan empat buah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia di negara

Republik Indonesia, bahasa Malaysia di Kerajaan Malaysia, bahasa Brunei di

Kesultanan Brunei Darussalam, dan bahasa Melayu Singapura di Republik

Singapura.
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Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek regional. Di Semenanjung

Malaya terdapat dialek Pattani (di daerah Thailand), Kedah, Kelantan, Perak, dan

Johor. Di Filipina bahasa Melayu digunakan dikalangan orang Moro. Di

Indonesia jumlah dialek Melayu tidak dapat dihitung secara lengkap, yang

diketahui antara lain dialek Deli, Langkat, Riau, Betawi, Kutai, Bali, Larantuka,

dan Makasar. Dialek inilah yang kemudian menjadi bahasa Indonesia dan bahasa

Malaysia.

Masyarakat Melayu di tiga wilayah selatan Thai (dikenal juga sebagai

masyarakat Melayu Patani) merupakan salah satu kelompak minoriti di negara

Thai, tetapi merupakan kelompak majoriti di tiga wilayah selatan Thai. Mereka

ini merupakan orang Melayu dari segi kebudayaan, adat istiadat dan juga rupa

paras. Menurut Paitoon (2005:53), sekitar 75 peratus daripada penduduk di tiga

wilayah selatan Thai beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dialek Pattani dan

patuh kepada adat resam Melayu seperti penduduk di utara Malaysia.

Bahasa Melayu Pattani (BMP) atau dikenal juga dengan dialek Melayu

Pattani merupakan bahasa perantaran dalam kalangan masyarakat Melayu di tiga

wilayah selatan Thai. Sepanjang tempoh kewujudan kerajaan Melayu-Islam

Patani, bahasa Melayu mencapai tahap kegemilangannya dan berperanan sebagai

lingua franca atau bahasa perantaraan dalam kalangan penduduk tempatan dan

para pedagang yang menyebarkan Islam pada abad tersebut. Mohd. Zamberi

(1994:243) menyatakan bahwa bahasa Melayu Patani telah menjadi bahasa ilmu,

dan berjaya meletakkan Patani sebagai pusat tamadun kesusasteraan Melayu

Islam menerusi penghasilan karya kitab-kitab agama oleh para ulama.
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BMP digunakan oleh masyarakat Melayu di tiga provinsi di Selatan

Thailand dalam berkomunikasi umum dan juga dalam upacar-upacara tertentu.

Walaupun masyarakat Melayu Pattani telah dijajah oleh Siam selama beberapa

dekade hingga sekarang, namun BMP masih berfungsi bagi masyarakat Selatan

Thailand sebagai bahasa pengantar sehari-hari di institusi-institusi keagamaan,

pendidikan, dan sebagainya.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sekaligus menyandang tiga buah

status, yaitu sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa nasional, dan sebagai

bahasa negara, mempunyai rangkaian sejarah yang sangat panjang. Keberadaan

awal bahasa Indonesia, yang sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

bernama bahasa Melayu, ditandai dengan bukti berupa inskripsi atau prasasti

yang banyak bertebaran di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bangka, dan

Semenanjung Malaya (yang sekarang menjadi bagian dari Negara Malaysia).

Data Bahasa Melayu yang berasal dari zaman Sriwijaya terdapat pada

prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun caka 605 (683 M) dan Prasasti

Talang Tuo yang berangka tahun caka 606 (684 M). Kedua prasasti itu terdapat

di sekitar Kota Palembang sekarang. Prasasti lain yang sezaman dengan kedua

prasasti tersebut terdapat di Pulau Bangka (Prasasti Kota Kapur), di daerah Jambi

(Prasasti Karang Berahi), dan di Lampung Selatan (Prasasti Palas Pasemah).

Sementara prasasti-prasasti yang lain berangka tahun yang lebih muda.
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Di dalam sejarahnya kemudian bahasa Melayu tersebar ke seluruh

Nusantara karena digunakan sebagai lingua franca, baik oleh para pedagang

yang berasal dari Nusantara maupun dari mancam negara. Akibatnya, maka

bermunculanlah berbagai dialek areal, dialek sosial, berbagai pijin dan kreol

Melayu di seluruh Nusantara, dan juga di luar Nusantara (Chaer, 2010:1).

Berkaitan dengan sejarah bahasa Melayu Pattani dan bahasa Indonesia

dapat mengetahui bahwa bahasa tersebut berasal dari satu rumpun bahasa

Melayu. Oleh karena itu, banyak BI dipengaruhi oleh BMP yang berstatus

sebagai bahasa mayoritas yang digunakan oleh masyarakat Melayu di tiga

provinsi di Selatan Thailand dalam berkomunikasi umum dan juga dalam

upacara-upacara tertentu. Maka dengan latar belakang tersebut dapat menyatakan

terjadinya interferensi BMP dalam Berbahasa Indonesia mahasiswa Thailand

dalam berkomunikasi seharian mereka. Fenomena penyebab interferensi yang

terjadinya yaitu pada leksikal bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Pattani.

Masalah tersebut merupakan satu masalah yang menarik  untuk  diteliti atau

dikaji dengan judul “Interferensi Bahasa Melayu Pattani dalam Berbahasa

Indonesia Mahasiswa Thailand di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)”.

B. Rung Lingkup

Untuk mendapatkan hasil penelitian haruslah dibatasi permasalahannya,

supaya persoalan dapat diteliti secara mendalam. Sesuai dengan judul yang

diajukan yaitu interferensi Bahasa Melayu Pattani dalam Berbahasa Indonesia

mahasiswa Thailand di UMS.
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C. Fokus Kajian

Fokus kajian ini, “Bagaimana interferensi bahasa Melayu Pattani dalam

berbahasa Indonesia mahasiswa Thailand di UMS?”. Fokus tersebut dirinci

menjadi dua subfokus.

1. Bagaimanakah wujud interferensi bahasa Melayu Pattani dalam

Berbahasa Indonesia mahasiswa Thailand  di UMS?

2. Apakah faktor  penyebab interferensi bahasa Melayu Pattani dalam

Berbahasa Indonesia mahasiswa Thailand di UMS?

D. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang dicapai dalam penelitian ini.

1. Mendeskripsikan wujud interferensi bahasa Melayu Pattani dalam

Berbahasa Indonesia mahasiswa Thailand di UMS.

2. Mendeskripsikan faktor penyebab interferensi bahasa Melayu Pattani

dalam Berbahasa Indonesia mahasiswa Thailand di UMS.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoretis dan

manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kepada penutur,

baik penutur bahasa Indonesia maupun penutur bahasa Melayu

Pattani di Selatan Thai dalam membedakan penggunaan  kosakata

dalam berkomunikasi.
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b. Sebagai informasi kepada pembaca bahwa bahasa Melayu

Pattani adalah bahasa turunan dari bahasa Melayu.

c. Menambah pemahamam BMP dengan BI tentang kesamaan

bunyi dan arti kosakata dalam kalimat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa, dari hasil penelitian ini dapat memberikan acuan

dan dorongan untuk meneliti suatu bahasa pada sudut

permasalahanya dengan benar.

b. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

batu loncatan untuk mengadakan penelitian dengan masalah lain.

c. Bagi Mahasiswa Thailand dan masyarakat Melayu di Thailand,

hasil penelitian ini memperjelaskan bahwa adanya kesamaan

bentuk, ungkapan, arti, dan bunyi pada kosakata dalam bahasa

Indonesia dengan kosakata dalam bahasa Melayu Pattani.

F. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini akan dijelaskan di

bawah ini.

1. Interferensi

Kridalaksana (2001:26) menyatakan interferensi adalah

penyimpangan kaidah-kaidah suatu bahasa yang terjadi pada orang

bilingual sebagai akibat penguasaan dua bahasa. Penyebab interferensi

yang lain adalah kurangnya penguasaan kaidah kebahasaan secara benar.
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2. Bahasa Melayu Pattani

BMP merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu

di Selatan Thailand terutama wilayah-wilayah Patani, Narathiwat, Yala,

dan Songkhla yang digunakan dalam berkomunikasi umum dan juga

dalam upacara-upacara tertentu. Peranan BMP digunaka sepenuhnya

dalam pergaulan sehari-hari mereka. BMP tidak hanya terbatas pada

komunikasi umum saja, tetapi digunakan sebagai bahasa pengantar di

institusi-institusi keagamaan, pendidikan, komunikasi dan sebagainya di

selatan Thailand. Bahasa ini yang dimaksud dengan BI yang digunakan

oleh mahasiswa Thailand.

3. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan

bahasa negara, yang digunakan oleh seluruh penduduk di negara

Indonesia, hasil dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

4. Mahasiswa Thailand

Mahasiswa Thailand yang dimaksud oleh pengkaji adalah

mahasiswa yang berasal dari Thaialnd yang sedang menempuhi studi S1

di UMS. Mereka menggunakan BMP dalam berkomunikasi sesama

mereka.


