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Abstrak 

Penelitian ini memiliki dua tujuan, (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk pemakaian 

interferensi dalam bahasa Indonesia, dan (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya interferensi pada teks hasil produksi cerpen.Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik catat.Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan metode padan ekstralingual.Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk interferensi siswa kelas XII MIA 1 

diantaranya (1) penggunaan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, dikarenakan mayoritas 

siswa berasal dari Jawa Tengah dan juga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 

tuturan sehari-hari. (2) Bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, karena 

siswa mempelajari bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran pada jenjang 

SMA. Penggunaan bahasa Arab dikarenakan siswa mempelajari bahasa Arab di 

dalam penerapan pada mata pelajaran Agama Islam, dan (3) bahasa slang 

ataubahasagaul, dikarenakan siswa memiliki lingkungan sosial sehingga ia terbiasa 

menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa tuturannya. Sedangkan faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya interferensi ada enam, yaitu (1) kedwibahasaan penulis, 

(2) pergaulan dalam lingkungan sosial sekitar, (3) tingkat pendidikan, (4) 

penguasaan kosakata, (5) prestise penggunaan bahasa asing dan gaya bahasa, dan (6) 

ragam bahasa yang mengimplikasikan unsur intrinsik cerpen. 

Kata Kunci : interferensi, menulis, sosiolinguistik, teks hasil produksi cerpen 

Abstract 

This research has two purposed, (1) identify the form of interference usage in 

Indonesian languange, (2)  and describe the factors behind the interference in the 

text of the production of short story. Data collection techniques in this study using 

record techniques. The approach of this study was extralingual equivalent. The 

result of this research showed that the form of interference of XII class MIA 1 

students was (1) the use of regional language, which is Javanese language, because 

the majority of students came from Central Java and also used Javanese language as 

daily speech language. (2) Foreign language is English and Arabic, due to students 

learn English as one of the subjects in SMA. The use of Arabic is due to learn Arabic 

in the application of Islamic subjects, and (3) Slang, this is happened because 

students have social environment so that they are accustomed to using slang as the 

language of their speech. While there were six factors behind the occurence of 

interference, which is (1) authors bilingualism, (2) interaction in a social 

environment around, (3) education level, (4) mastery of vocabulary, (5) the prestige 

of foreign language usage and style of language, and (6) language variety that 

implies the intrinsic element of the short story. 

 

Keywords: interference, sociolinguistic, text of short story production, writing 

 

1. PENDAHULUAN 

Fenomena interferensi bahasa sangat lumrah terjadi pada masyarakat yang 

menggunakan dua bahasa atau yang juga disebut dwibahasa. Fenomena tersebut 
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dalam sosiolinguistik sangat menarik untuk diteliti karena hal tersebut memicu 

adanya penggunaan beberapa bahasa dalam interaksi verbal serta adanya 

perkembangan bahasa yang terdapat di dalam suatu masyarakat dwibahasa, tak 

terkecuali pada siswa di jenjang pendidikan.Berdasarkan hasil penelitian yang 

peneliti lakukan pada siswa kelas XII MIA 1 di SMA Negeri 1 Karanganyar, 

masih terdapat penggunaan interferensi dalam teks hasil produksi 

cerpen.Memperhatikan hal tersebut, maka perlu ditetapkan langkah pemecahan 

masalah yatu dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa. 

Menurut (Chaer, 2004: 120) interferensi merupakan topik dalam 

sosiolinguistik yang terjadi akibat adanya penggunaan dua bahasa atau lebih 

dalam masyarakat tutur yang multilingual. Weinreich (dalam Chaer dan Leonie 

Agustina, 2004: 121) menyebutkan interferensi adalah adanya perubahan sistem 

suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan 

unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual.(Lekova, 

2009: 321) mengatakan bahwa interferensi menegaskan situasi ketika pelajar 

membuat kesalahan pada lisan maupun tulisan bahasa asing berupa ungkapan 

dengan mengganti kebiasaan bahasa dari bahasa ibu ke bahasa asing dan dengan 

demikian mereka mengabaikan aturan yang bahasa asing gunakan. 

Menulis merupakan kegiatan yang tidak mudah bagi beberapa unsur 

masyarakat. Untuk dapat menulis, seseorang perlu menguasai beberapa hal yang 

berkaitan dengan menulis sebelum seseorang tersebut dapat menuangkan gagasan 

mereka di dalam suatu tulisan.Menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang sehingga oranglain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut 

kalau mereka memahami bahasa dan grafik tersebut (Tarigan, 1989: 

15).(Subandi,. dkk, 2014: 1) mengungkapkan bahwa menulis sangat perlu 

dilatihkan agar siswa dapat menyampaikan ide/gagasan melalui bahasa tulis 

dengan baik dan benar. 

Penelitian ini dilengkapi dengan penelitian yang relevan diantaranya yaitu, 

Erfinta U’ti Rokhimawati (2013) meneliti “Interferensi Gramatikal Bahasa 
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Indonesia dalam Bahasa Jawa pada Karangan Narasi Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 1 Mungkid di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang” Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan interferensi gramatikal bahasa 

Indonesia di dalam penggunaan bahasa Jawa yang terdapat pada karangan narasi 

siswa dan menjelaskan faktor penyebab interferensi gramatikal bahasa Indonesia 

dalam bahasa Jawa yang digunakan oleh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Mungkid 

dalam penulisan karangan narasi siswa. Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa adanya interferensi karena terjadinya interferensi afiksasi dan reduplikasi, 

sedangkan faktor penyebab interferensi diantaranya kedwibahasaan siswa, 

terbatasnya kosa kata, dan menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. 

Khusnul Khotimah (2009) meneliti“Interferensi Bahasa Jawa ke Dalam 

Bahasa Indonesia pada Karangan Narasi Siswa Kelas 1 MTs Yasin Nglangak, 

Kwangen, Gemolong, Sragen”. Hasil penelitian ini diantaranya interferensi bidang 

leksikal meliputi penggunaan kata-kata dalam bahasa Jawa yang dimasukkan ke 

dalam kalimat bahasa Indonesia, adanya interferensi bidang morfologi, dan 

adanya jenis leksikon yang mengalami banyak interferensi dari bahasa Jawa. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif, karena mendeskripsikan 

penggunaan interferensi pada teks hasil produksi cerpen siswa kelas XII di SMA 

Negeri 1 Karanganyar.Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

diperoleh dari hasil pekerjaan siswa yang selanjutnya dipelajari, dianalisis, 

ditafsirkan, dan ditarik simpulan oleh penulis. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pustaka 

dan teknik catat.Teknik pustaka merupakan teknik yangmemanfaatkan sumber 

yang tertulis untuk memeroleh data penelitian. Teknik catat yaitu teknik 

pencatatan pada data hasil observasi yang telah didapat dan kemudian 

diklasifikasikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

padan ekstralingual, digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat 

ekstralingual seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang berada di 
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luar bahasa (Mahsun, 2007: 120). Sedangkan uji validitas data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah trianggulasi data. Peneliti memilih trianggulasi data 

dalam penelitian ini mengingat karakteristik yang sesuai dengan data penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap teks hasil produksi cerpen siswa kelas 

XII SMA Negeri 1 Karanganyar, penulis mendapatkan data diataranya: 

“Lasmi lasmi,bapakmu itu kok ya tidak pernah berubah selalu saja harta yang 

diungkit-ungkit… 

Memperhatikan potongan kalimat di atas, kok ya merupakan campur kode 

dari bahasa Jawa yang merupak sisipan atau penegasan terhadap sebuah 

pernyataan.Kok ya dalam bahasa Jawa sendiri tidak memiliki arti yang 

sebenar-benarnya sehingga hanya dipakai untuk menegaskan. 

“Ini pak baru saya beri pakan… 

Memperhatikan potongan kalimat di atas, pakan sebenarnya merupakan 

bahasa Jawa yang memiliki arti sebutan terhadap (makanan hewan). 

“Pur kamu ini kenapa to?bapak sama embokku kenapa???”tanyanya takut. 

Memperhatikan kalimat di atas, kenapa bukanlah bahasa baku bahasa 

Indonesia namun sering digunakan sebagai ungkapan pertanyaan yang setara 

dengan menanyakan keadaan (mengapa), to dalam bahasa Jawa merupakan 

penegasan dari sebuah pertanyaan yang biasa digunakan oleh masyarakat 

Jawa. 

Ratingnyapun bisa melampaui film action bioskop terbaru. 

Memperhatikan kalimat di atas, rating merupakan serapan dari bahasa Inggris 

yang memiliki arti (penilaian).Action dalam kalimat di atas merupakan suatu 

jenis film, yang artinya film dengan jenis (adegan atau aksi-aksi menantang). 
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Jika mereka mengenal sosmed, mungkin akan banyak hastag #my trip my 

adventure. 

Memperhatikan kalimat di atas, sosmed merupakan singkatan dari (sosial 

media) yang diserap dari bahasa Inggris yang artinya media komunikasi 

sosial.Hastag #my trip my adventure sendiri memiliki arti hastag yaitu tagar 

(#) yang merupakan (alat bantu untuk mempermudah pencarian dalam media 

sosial), jadi hastag #my trip my adventure merupakan tagar untuk 

mempermudah pencarian my trip my adventure yang artinya (perjalananku 

adalah petualanganku) yang juga merupakan salah satu tayangan yang terdapat 

dalam televisi swasta. 

“Hari ini ngamen dimana?” 

Memperhatikan kalimat di atas, ngamen bukan merupakan bahasa baku 

bahasa Indonesia, bahasa baku dari ngamen sendiri adalah mengamen. Namun 

banyak masyarakat yang menganggap ngamen sebagai kata dasar dari 

(mengamen). 

Mata Pak Braman berkaca, “Orangnya penuh semangat sampai-sampai ketularan 

semangatnya sama seperti kamu… 

Memperhatikan potongan kalimat di atas, ketularan merupakan serapan dari 

bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia yaitu (menular). 

“huh emang gak ada bosen-bosennya ya Tris, mereka ngotak ngatik angka” 

keluh Nia,… 

Memperhatikan potongan kalimat di atas, ngotak ngatik merupakan 

ungkapan dalam bahasa Jawa yang artinya hamper sama dengan 

(memodifikasi atau memainkan). 

“harumbanget buk,masak apa nih?”Tanya Adonia kepada ibunya sambil 

memasang wajah manja. 
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Memperhatikan kalimat di atas, banget merupakan bahasa slang yang 

memiliki makna (sekali atau sangat). 

“Assalamualaikum,,,,cantik…!!!!” 

Memperhatikan kalimat di atas, Assalamualaikum merupakan serapan dari 

bahasa Arab yang sudah biasa digunakan di Indonesia dan maksudnya 

(mengucapkan salam yang artinya semoga kamu terselamatkan dari segala 

duka, kesakitan, dan nestapa). 

Ia hanya menjual, berjualan keliling desa sesekali ia sampai batas kota. Itu 

dilakukannya agar jajanan pasar laku semua dan mendapat jatah dari bu 

Sarti.”Lin aku berangkat, pulang sore”. 

Memperhatikan kalimat di atas, jatah merupakan serapan dari bahasa Jawa 

yang memiliki arti yaitu (bagian). 

Dengan lagak bak penguasa rumah, ia memanggil mbak inah untuk 

membuatkannya coklat hangat. 

Memperhatikan kalimat di atas, lagakbukan merupakan bahasa baku dan 

merupakan bahasa santai yang digunakan dalam percakapan sehari-hari 

yang artinya (menyerupai). 

“Ayah, gimana sudah mendingan belum?” 

Memperhatikan kalimat di atas, gimana merupakan bahasa santai sehari-hari 

yang sering digunakan dan memiliki maksud (bagaimana). 

Meskipun bawel dan lebay dia adalah sahabat terbaikku yang selalu ada saat aku 

membutuhkannya. 

Memperhatikan kalimat di atas, bawel merupakan bahasa gaul dan santai yang 

digunakan sehari-hari dan artinya (banyak bicara), lebay juga merupakan 

bahasa gaul dan santaiyang artinya (berlebihan). 
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Tapi tiba-tiba pukul 10.00 WIB lebih beberapa menit, ada notife yang masuk dan 

handphoneku pun berdering. 

Memperhatikan kalimat di atas, notife merupakan serapan dari bahasa Inggris 

notification yang artinya (pemberitahuan). 

Hehehe tidak apa apa lah PD sedikit. 

Memperhatikan kalimat di atas, PD merupakan singkatan dan maksud dari 

(percaya diri). 

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya interferensi ada enam, yaitu (1) 

kedwibahasaan penulis, (2) pergulan dalam lingkungan sosial sekitar, (3) tingkat 

pendidikan, (4) penguasaan kosakata, (5) menghilangnya kata-kata yang jarang 

digunakan, dan (6) prestise penggunaan bahasa asing dan gaya bahasa. 

3.2 Pembahasan 

  Hasil analisis membuktikan bahwa interferensi masih banyak terjadi dalam 

produksi teks cerpen pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 Karanganyar. 

Interferensi berupa pemakaian bahasa daerah, bahasa asing, dan juga bahasa yang 

kurang baku ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu siswa menguasai dua 

bahasa atau lebih, pengaruh lingkungan sosial siswa, tingkat pendidikan yang 

telah ia tempuh, penguasaan kosakata, menghilangnya kosakata yang sudah jarang 

digunakan, dan kebanggaan menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-

hari. 

  Temuan ini relevan dengan penelitian Kosasih (2017) bahwa masalah 

interferensi sering ditemui pada siswa Indonesia yang mengambil kelas berbicara 

(pronouncation) karena adanya gangguan bahasa ibu (bahasa Indonesia) dalam 

pembelajaran pengucapan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Perbedaan yang 

signifikan antara sistem pengucapan kedua bahasa tersebut adalah penyebab 

terjadinya interferensi. Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti sama-sama 

menemukan bahwa adanya gangguan bahasa pertama akan mempengaruhi 

penggunaan bahasa kedua, sedangkan perbedaannya dalam penemuan oleh 
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Kosasih meneliti tentang pembelajaran pengucapan dan pada penelitian ini 

meneliti tentang pembelajaran menulis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irmalia (2016) bahwa sebagian besar 

kesalahan interferensi yang dilakukan oleh siswa disebabkan oleh siswa yang 

memiliki sedikit latihan untuk memperbaiki bahasa Inggris mereka. Selain itu, 

para guru tidak memberikan siswa lingkungan bahasa Inggris yang baik sehingga 

bisa membantu mereka lebih mengenal bahasa Inggris.Persamaan dengan 

penelitian ini adalah, peneliti sama-sama menemukan bahwa lingkungan 

mempengaruhi adanya interferensi bahasa, sedangkan perbedaanya penelitian 

Irmalia menemukan bahwa sedikitnya latihan berbahasa siswa juga 

mempengaruhi interferensi bahasa. 

  Derakhshan (2015) mengemukakan bahwa salah satu aspek penting dalam 

pengembangan manusia adalah bahasa, bahasa pertama berpengaruh pada 

perolehan bahasa kedua.Relevan dengan penelitian ini, bahwa pada penelitian ini 

menemukan salah satu faktor terjadinya interferensi yaitu siswa menguasai dua 

bahasa atau lebih sehingga bahasa pertama berpengaruh terhadpa perolehan 

bahasa kedua. 

Penelitian yang relevan lainnya adalah penelitian Sadimin (2015) yang 

menyatakan bentuk interferensi bahasa ada dua yaitu (1) alih kode, (2) campur 

kode. Interferensi bahasa ini berasal dari bahasa Jawa karena mayoritas berasal 

dari Jawa, sedangkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya interferensi ada 

delapan yaitu (1) tidak menguasai kosakata bahasa Indonesia, (2) lingungan 

keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal, (3) teman sebaya, (4) 

kebiasaan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia, (5) diri 

sendiri karena dengan mencampur kedua bahasa terkesan lucu dan mencairkan 

suasana (6) profesi orang tua, (7) bahasa ibu yang mulai kecil dipakai untuk 

berkomunikasi, dan (8) faktor keturunan.Pada faktor yang melatarbelakangi, 

beberapa penemuan Sadimin dan penemuan dalam penelitian ini menunjukkan 
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kesamaan, namun pada penelitian ini tidak ditemukan adanya alih kode dan 

campur kode mengingat alih kode dan campur kode berbeda dengan interferensi. 

4 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk interferensi 

siswa kelas XII MIA 1 diantaranya (1) penggunaan bahasa daerah yaitu bahasa 

Jawa, dikarenakan mayoritas siswa berasal dari Jawa Tengah dan juga 

menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa tuturan sehari-hari. (2) Bahasa asing 

yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, karena siswa mempelajari bahasa Inggris 

sebagai salah satu mata pelajaran pada jenjang SMA. Penggunaan bahasa Arab 

dikarenakan mayoritas siswa muslim sehingga memahami sedikit banyak 

penggunaan bahasa Arab, dan juga mempelajari bahasa Arab di dalam penerapan 

pada mata pelajaran Agama Islam, dan (3) bahasa slang atau bahasa gaul, 

dikarenakan siswa memiliki lingkungan sosial sehingga ia terbiasa menggunakan 

bahasa gaul sebagai bahasa tuturannya kemudian terbawa ketika ia dituntut 

mengerjakan tugas dalam hal ini yaitu teks produksi hasil cerpen. 

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya interferensi ada enam, yaitu (1) 

kedwibahasaan penulis, (2) pergulan dalam lingkungan sosial sekitar, (3) tingkat 

pendidikan, (4) penguasaan kosakata, (5) prestise penggunaan bahasa asing dan 

gaya bahasa, dan (6) ragam bahasa yang mengimplikasikan unsur intrinsik cerpen. 

Pemakaian dan peminjaman bahasa asing atau bahasa daerah di dalam penguasaan 

bahasa pada siswa yang terlalu sering saat berkomunikasi sehari-hari baik lisan 

maupun tulis, memungkinkan terjadinya interferensi bahasa. Interferensi bahasa 

memang tidak salah digunakan dalam berkomunikasi apabila interferensi tersebut 

digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. 
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