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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang digunakan manusia 

untuk berinteraksi dengan sesama.  Bahasa merupakan ciri khas yang dimiliki 

manusia yang membedakan dengan makluk lain. Pada umumnya manusia 

hidup dalam ikatan suatu masyarakat. Karena manusia senantiasa bergaul, 

gotong royong dan bekerja sama untuk kepentingan bersama pula, sehingga 

manusia membutuhkan pemakaian bahasa. Tanpa adanya bahasa manusia 

akan mengalami berbagai kendala, dalam menyelesaikan segala keperluan 

dan kepentingannya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling praktis 

dan sempurna untuk mengungkapkan ide, gagasan, maksud, realitas dan 

perasaan.  

Bahasa dalam masyarakat sosial selalu mengalami perubahan seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam 

suatu masyarakat. Bahasa dalam suatu masyarakat yang terus mengalami 

perkembangan, maka bahasa dapat dikaji dengan berbagai sudut pandang 

salah satunya adalah bahasa dikaji dengan cabang ilmu sosiolinguistik. 

Sosiolinguistik merupakan salah satu disiplin ilmu yang membahas 

penggunaan bahasa dalam masyarakat sosial. Sosiolinguistik juga 

menemukan prinsip-prinsip yang mendasari cara kerja bahasa dengan 

menelaah bahasa dalam konteks sosial.  

Pada tahun 60-an, ilmu linguistik umum terasa mengalami kejenuhan 

sehingga melatarbelakangi serta mendorong timbulnya sosiolinguistik. Di 

satu sisi orang merasa bahwa linguistik “struktural” sudah mengungkapkan 

tentang kestukturan suatu bahasa. Tetapi di sisi lain orang merasa jenuh 

bahwa yang digali oleh linguistik hanya sampai pada struktur fonologi, sistem 

morfologi, struktur sintaksis dan beberapa ciri tentang leksikon. 

Sosiolinguistik memandang bahasa bukan sebagai gejala individu, tetapi 

merupakan gejala sosial maka pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh 
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faktor-faktor linguistik tetapi oleh faktor-faktor nonlinguistik yaitu faktor-

faktor sosial (Wahyuni, 2013:1).  

Sosiolinguistik merupakan ilmu yang interdisipliner, yang terdiri atas 

bidang sosiologi dan linguistik. Dalam istilah linguistik-sosial 

(sosiolinguistik) kata sosio adalah aspek utama dan ciri utama dalam bidang 

ilmu sosiolinguistik. Linguistik juga berciri sosial sebab bahasa pun berciri 

sosial. Aspek sosial dalam hal ini mempunyai ciri khas misalnya ciri sosial 

yang spesifik dan bunyi bahasa dalam kaitannya dengan fonem, morfem, kata 

majemuk dan kalimat (Rohkman, 2013:2). 

Nababan (1991:3) mengungkapkan masalah utama yang dibahas dan 

dikaji dalam sosiolinguistik meliputi tiga hal. 

1.  Mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. 

2. Menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa 

dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. 

3. Mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat.  

Sosiolinguistik merupakan disiplin ilmu mempunyai relevansi pada 

pengajaran bahasa karena tiga hal. 

1. Bahasa memang dipakai dalam masyarakat. 

2. Bahasa seharusnya diajarkan dalam konteks atau latar belakang 

kemasyarakatan.  

3. Tujuan pengajaran bahasa bersumber pada keperluan masyarakat dan 

penggunaan bahasa di masyarakat.  

Ada empat aspek sumbangan utama sosiolinguistik pada pengajaran 

bahasa. 

1. Penekanan kebermaknaan bahasa dalam pengajaran bahasa. 

2. Pengertian yang mendalam tentang ragam bahasa. 

3. Tujuan pengajaran bahasa yang bersumber pada penggunaan bahasa 

dalam masyarakat.  

4. Bentuk-bentuk bahasa yang diajarkan disesuaikan dengan bentuk-bentuk 

bahasa yang terdapat dalam masyarakat (Nababan, 1991:11).   
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Kajian sosiolinguistik merupakan salah satu kajian bahasa yang 

mempunyai beberapa pembahasan salah satunya adalah integrasi. Integrasi 

terjadi akibat adanya penggunaan dua bahasa  atau lebih dalam masyarakat 

tutur yang multilingual. Salah satunya integrasi terjadi pada bahasa Inggris 

yang menjadi warga bahasa Indonesia. Semakin berkembangnya bahasa 

Inggris dalam masyarakat Inodonesia terutama sering terjadi dalam proses 

belajar mengajar yang pemakaiannya tidak disadari oleh peserta didik 

maupun pendidik,  menyebabkan bahasa Inggris dapat dengan mudah masuk 

ke bahasa Indonesia. Akibatnya masyarakat yang hidup pada zaman 

globalisasi lebih nyaman menggunakan bahasa hasil integrasi. 

Dalam proses integrasi unsur serapan telah disesuaikan dengan sistem 

atau kaidah bahasa penyerap, sehingga tidak terasa lagi keasingannya. 

Penyesuaian bentuk unsur integrasi tidak selamanya terjadi begitu cepat, bisa 

berlangsung lama. Cepat lambatnya unsur serapan menyesuaikan dari segi; 

(1) kebutuhan bahasa penyerap; (2) sikap penutur bahasa penyerap yang 

merupakan faktor kunci dalam proses terjadinya integrasi.  

Fenomena kebahasaan integrasi dalam pembelajaran sosiolinguistik 

memiliki potensi mensinergi antara pengembangan konsep dengan upaya 

memperkaya perbendaharaan kata (vocabulary).  Hal ini menjadi dampak 

positif bagi bahasa Indonesia karena dengan adanya integrasi bahasa asing ke 

dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan sistem kaidah bahasa Indonesia 

akan menambah perbendaharaan kata baru bahasa Indonesia. Sesuai dengan 

berbagai persoalan yang telah dikemukakan maka penelitian tentang integrasi 

bahasa menarik untuk diteliti, baik bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, bahasa 

Thai, bahasa Arab, bahasa Bali, bahasa Prancis, bahasa Malaysia dan bahasa 

Jepang.  

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2013) dengan judul 

penelitian “Analisis Pemakaian Unsur Serapan dan Istilah Asing Dalam 

Artikel Opini Harian”. Penelitian Mellyna (2011) dengan judul penelitian 

“Penggunaan Kata Serapan dan Non Serapan Sebagai Padanan Nomina 

Dalam Bahasa Prancis”. Penelitian Prabawati (2013) dengan judul penelitian 
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“Unsur Serapan Dalam Novel 5 Cm Karya Donny Dhirgantoro dan 

Implikasinya”. Penelitian yang dilakukan oleh Humaniora (2014) dengan 

judul penelitian “Sumbangan Bahasa Arab Terhadap Bahasa Indonesia Dalam 

Perspektif Pengembangan Bahasa dan Budaya”.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk (2015) dengan judul 

penelitian “Kata Serapan Pada Kolom Iki Lho Di Harian Joglo Semar”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Qashidi (2015) dengan judul penelitian “ 

Analisis Fonologis dan Ortografis Kosa Kata Serapan Bahasa Prancis dalam 

Bahasa Indonesia”. Penelitian Wurianto (2015) dengan judul penelitian “Kata 

Serapan Bahasa Sanksekerta dalam Bahasa Indonesia”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sekarrosa (2014) dengan judul penelitian “Pinjaman dari 

Bahasa Inggris yang Ditemukan dalam Dua Bidang Artikel yang Berbeda, 

yaitu Artikel Bisnis dan Olah Raga” dan Penelitian Listiyoningsih (2008) 

dengan judul penelitian “Interfrensi dan Integrasi Dalam Kolom-Kolom Edan  

Prie G.S Hidup Bukan Hanya Urusan Perut (Suatu Tinjauan 

Sosiolinguistik)”.  

Penelitian yang dilakukan oleh Musfiroh (2004) dengan judul 

penelitian “Perbedaan Makna Bahasa Serapan Bahasa Indonesia Bahasa Arab 

dari Makna Sumbernya”. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2006) 

dengan judul penelitian “Unsur-unsur Bunyi Kata-kata Serapan Dari Bahasa 

Arab Dalam Bahasa Melayu Deli” dan Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi 

(2014) dengan judul penelitian “Pinjaman Kosa Kata Bahasa Inggris yang 

Digunakan Pada Konteks Berita Bahasa Indonesia”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Zuriah (2004) dengan judul penelitian “Penyimpangan-

Penyimpangan unsur Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia”.  

Penelitian tentang integrasi bahasa banyak juga dilakukan oleh 

masyarakat internasional. Seperti Penelitian Maneechukate (2014) yang 

berjudul “Kata Serapan Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Thai Sebagai Bahan Pengajaran Bahasa”. Penelitian yang dilakukan 

oleh Chang dkk (2012) dengan judul penelitian “Adaptasi Bahasa dan 

Pembelajaran”. Penelitian yang dilakukan oleh Soillse (2013) yang berjudul 
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“Keaslian, Integrasi dan Pembelajaran Proyek Bahasa Heritage” dan 

penelitian yang dilakukan oleh Nian dan Jubiado (2011) dengan judul 

penelitian “ Bahasa Integrasi: Pinjaman Bahasa Inggris di Jepang”. 

Penelitian Demolin (2014) dengan judul penelitian “Integrasi Fonetik 

dan Fonologi”. Penelitian Dimanovski (2014)  dengan judul penelitian 

“Bahasa dalam Kontak”. Naziman (2014) dengan judul penelitian “Dublikasi 

Kata Pinjaman Bahasa Inggris dalam Bahasa Kelantan”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Beng dan Keong (2010) dengan judul penelitian “Peminjaman 

Leksinal dalam Blog Bahasa Inggris Remaja Malaysia”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Viorica (2007) dengan judul penelitian “Kata pinjaman dalam 

Dua Bahasa”. Penelitian yang dilakukan oleh Julia (2012) dengan judul 

penelitian “Kata Pinjaman Abad Kedua Puluh dari Bahasa Prancis ke dalam 

Bahasa Inggris”. Penelitian yang dilakukan oleh Jeanette (2012) dengan judul 

penelitian “ Transfer Bahasa : Kasus Piraha” . Penelitian yang dilakukan oleh 

Hoffer (2005) dengan judul penelitian “Meminjam Bahasa dan Indeks 

Adaptasi dan Keterbukaan”. 

Banyak peneliti yang sudah mengkaji tentang integrasi. Hal ini 

menandakan bahwa integrasi merupakan pokok bahasan yang dapat menarik 

perhatian para masyarakat bahasa. Integrasi masih memiliki banyak celah 

yang dapat dikaji. Salah satunya yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu 

integrasi bahasa Inggris ke bahasa bahasa Indonesia yang terjadi dalam 

pembelajaran sosiolinguistik di Universitas Veteran Bangun Nusantara 

(UNIVET0 Sukoharjo. Penelitian ini memiliki potensi mensinergikan antara 

pengembangan konsep dengan upaya memperkaya perbendaharaan kata 

bahasa resipen, khususnya bahasa Indonesia.  

Hasil akhir dari penelitian ini akan menunjukkan gambaran konsep 

teoritik integrasi menurut para ahli sosiolinguistik. Pemahaman mahasiswa  di 

Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo terhadap 

konsep integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

sosiolinguistik. Karena fenomena penggunaan bahasa Inggris yang sering 

terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia belum sepenuhnya menjadi 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Marian,+Viorica/$N?accountid=34598
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Schultz,+Julia/$N?accountid=34598
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sakel,+Jeanette/$N?accountid=34598
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warga bahasa Indonesia, maka perlu adanya integrasi bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia.  Integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang sesuai 

dengan sistem kaidah bahasa Indonesia, maka bahasa Inggris yang masuk ke 

bahasa Indonesia tidak menjadi interfrensi atau pengacauan terhadap bahasa 

Indonesia.   

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada integrasi bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia yang terjadi dalam pembelajaran sosioliguistik di Universitas 

Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo.  

1. Merumuskan konsep teoritik integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia 

menurut para ahli sosiolinguistik. 

2. Merumuskan pemahaman mahasiswa Universitas Veteran Bangun 

Nusantara (UNIVET) Sukoharjo terhadap konsep integrasi bahasa Inggris 

ke bahasa bahasa Indonesia dalam pembelajaran sosioliguistik.  

C. Fokus Kajian  

Fokus kajian dalam penelitian ini, “Bagaimanakah integrasi bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia dalam pembelarajan sosiolinguistik di 

Universitas Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo?”. Fokus kajian dirinci 

menjadi dua subfokus.  

1. Bagaimanakah konsep teoritik integrasi bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia menurut para ahli sosiolinguistik? 

2. Bagaimanakah pemahaman mahasiswa  Universitas Veteran Bangun 

Nusantara (UNIVET) Sukoharjo terhadap konsep integrasi bahasa Inggris 

ke bahasa Indonesia dalam pembelajaran sosioliguistik? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang dicapai.  

1. Merumuskan konsep teoritik integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia 

menurut para ahli sosiolinguistik. 

2. Merumuskan pemahaman mahasiswa Universitas Veteran Bangun 

Nusantara (UNIVET) Sukoharjo terhadap konsep integrasi bahasa Inggris 

ke bahasa Indonesia dalam pembelajaran sosioliguistik. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi 

terhadap upaya pengembangan konsep teoritik integrasi bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia.  

1. Manfaat Teoritis 

a. merumuskanpemahaman para ahli sosiolingustik dan mahasiswa 

pembelajar sosiolinguistik tentang integrasi bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia dalam pembelajaran sosiolinguistik. 

b. Mengembangkan atau mensubstitusi konsep teoritik integrasi bahasa 

Inggris ke bahasa bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

sosiolinguistik. 

c. Memberikan informasi kepada masyarakat bahasa, tentang pemahaman 

para ahli sosiolinguistik dan pemahaman mahasiswa pembelajar 

sosiolinguistik tentang integrasi bahasa Ingrris ke dalam bahasa bahasa 

Indonesia dalam pembelajaran sosiolinuistik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada para sosiolinguis atau para ahli bidang 

sosiolinguistik, untuk mengkonsistensikan persepsi terhadap ketepatan 

pemilihan teori integrasi yang sesuai dengan fenomen pemakaian 

bahasa Indonesia. 

b. Dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

F. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah dalam penelitian ini mencangkup pengertian-

pengertian istilah dalam tesis. Hal ini untuk menghindari kegandaan 

penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul tesis “Integrasi 

Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Sosioliguistik di 

PBI FKIP Di Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo”. 

1. Integrasi 

Integrasi terjadi apabila unsur serapan dari satu bahasa telah dapat 

menyesuaikan diri dengan sistem bahasa penyerapnya, sehingga 
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pemakaiannya telah menjadi umum karena tidak terasa lagi keasingannya. 

Pengintegrasian unsur serapan ke dalam suatu bahasa tidak sama wilayah 

pemakaiannya. Adakalanya unsur serapan hanya terintegrasi dalam dialek 

tertentu dan tidak dalam dialek yang lain. Bahkan pengintegrasian sesuatu 

unsur hanya terjadi pada sebuah desa atau bagian desa saja. Integrasi juga 

dapat terjdi pada segala komponen seperti  fonetik, fonemik, morfemik 

maupun semantik (Suwito, 1983:59-60).  

2. Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia  

Bahasa merupakan sebuah sistem yang dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tepat dan dapat dikaidahkan. Sebagai 

sebuah sistem bahasa selain bersifat sistematis juga bersifat sistemis. 

Sistematis artinya bahasa tersusun menurut suatu pola tertentu tidak 

tersusun secara acak atau sembarangan. Bahasa secara sistemis artinya 

bahasa bukan merupakan sistem tunggal melainkan terdiri dari subsistem, 

yaitu subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis dan 

subsistem leksikon (Chaer dan Agustin, 2010:11). 

Bahasa merupakan bunyi yang arbitter yang digunakan oleh para 

anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri (Suharso dan Retnoningsih, 2012:67).    

Bahasa Indonesia merupakan bahasa melayu. Sebagai bahasa resmi 

Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dijadikan 

sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan ide, gagasan, perasaan dan 

untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam suatu kelompok masyarakat 

Indonesia.  

Bahasa Inggris merupakan bahasa Jermanik yang pertama kali 

dituturkan di Inggris. Pada abad pertengahan awal dan saat ini menjadi 

bahasa paling umum yang digunakan oleh seluruh dunia atau bahasa 

internasional  

3. Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik terdiri dari dua unsur socio dan linguistics. 

Linguistik yaitu ilmu yang mempelajari atau membicarakan bahasa 
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(fonem, morfem, kata, kalimat) termasuk hakikat dan pembentukan 

unsur-unsur tersebut. Unsur sosio seakar dengan sosial yaitu berhubungan 

dengan masyarakat, kelompok masyarakat dan fungsi kemasyarakatan. 

Jadi sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan 

dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Boleh juga 

dikatakan bahwa sosioloinguistik mempelajari dan membahas aspek-

aspek kemasyarakatan bahasa. Khususnya variasi yang terdapat dalam 

bahasa yang berkaitan dengan faktor kemasyarakatan (Nababan, 1991: 2). 

4. Pembelajaran 

Pembelajaran yaitu membelajarakan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, 

mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dirancang untuk membantu seseorang mempelarai suatu kemampuan dan 

atau menilai yang baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru 

untuk mengetahui kamampuan dasar yang dimiliki oleh siswa.  Meliputi 

kemampuan dasarnya, memotivasinya, latar belakang akademisnya, latar 

belakang sosial ekonominya. (Sagala, 2006:61-62). 

G. Sistematika Laporan Penelitian 

Sistematika laporan penelitian memberikan gambaran secara jelas 

mengenai langkah-langkah penelitian dan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian. Sistematika laporan penelitian juga dapat memudahkan pembaca 

dalam memahami penelitian. Berikut ini sistematika laporan penelitian yang 

terdiri dari lima bab.  

Bab I Pendahuluan. Terdiri atas latar belakang masalah penelitian, 

pembatasan masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

penjelasan istilah. 

Bab II Landasan Teori. Terdiri atas penelitian yang relevan, kerangka 

teori dan kerangka konseptual. 
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Bab III Metode Penelitian. Terdiri atas jenis dan strategi penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan 

prosedur penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Terdiri atas konsep teoritik integrasi 

bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menurut para ahli sosiolinguistik dan 

pemahaman mahasiswa  Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) 

Sukoharjo terhadap konsep integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran sosioliguistik. 

Bab V Penutup. Terdiri atas simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran untuk penelitian ini.  

Daftar Pustaka. Memuat berbagai referensi yang dijadikan landasan 

untuk melaksanakan penelitian ini.  

 


