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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia berinteraksi dan berkomunikasi terhadap sesama 

menggunakan bahasa. Indonesia memiliki beraneka ragam bahasa daerah 

yang unik dan wajib untuk tetap dilestarikan. Letak wilayah Indonesia  sering 

dijadikan sebagai tempat berdagang, berwisata, maupun bersinggah oleh 

warga negara asing. Hal itu tentunya mempengaruhi budaya maupun bahasa 

yang ada di Indonesia. Warga negara asing telah membawa beragam bahasa 

mereka, kemudian secara tidak langsung bahasa itu digunakan juga oleh 

masyarakat Indonesia. Semakin berkembangnya bahasa akan memperkaya 

kosakata dari bahasa tersebut. Usaha memperkaya bahasa terjadi karena 

adanya unsur serapan atau unsur pinjaman yang diambil dari bahasa lain.  

Era globalisasi telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Proses 

komunikasi menjadi lebih mudah seiring majunya teknologi. Internet menjadi 

salah satu bukti berkembangnya teknologi. Masyarakat menggunakan internet 

untuk beberapa keperluan seperti mencari informasi, pengetahuan, bahkan 

saat ini telah banyak orang yang menggunakan internet sebagai media 

berjualan. Beberapa aplikasi yang berkaitan dengan internet juga mengalami 

perkembangan seperti, facebook, twitter, instagram, line, whatsapp, 

blackberry mesengger, dan lain-lain. Aplikasi yang telah tersedia menjadi 
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jembatan masyarakat untuk mempermudah komunikasi jarak jauh. 

Berkembangnya teknologi tentunya mempengaruhi bahasa yang dipakai. 

Berbagai bahasa digunakan dalam internet. Hal itu yang menyebabkan adanya 

proses penyerapan bahasa. 

Bahasa terus dipergunakan oleh manusia dalam segala aktivitas 

kehidupan. Bahasa memiliki berbagai macam fungsi. Seperti halnya untuk 

menyampaikan pikiran kepada orang lain. Chaer (Aslinda dan Leni, 2007: 2) 

mengatakan bahwa hakikat bahasa itu ada 12 butir. (1) Bahasa adalah sebuah 

sistem; (2) Bahasa berwujud lambang; (3) Bahasa berwujud bunyi; (4) bahasa 

bersifat arbitrer; (5) Bahasa bermakna; (6) Bahasa bersifat konvensional; (7) 

Bahasa bersifat unik; (8) Bahasa bersifat universal; (9) Bahasa bersifat 

produktif; (10) Bahasa bersifat dinamis; (11) Bahasa bervariasi; dan (12) 

Bahasa adalah manusiawi. 

Bahasa dapat dikaji dengan sebuah ilmu yang berkaitan dengan bahasa 

itu sendiri. Ilmu itu disebut dengan linguistik. Aslinda dan Syafyahya 

(2007:3)  menjelaskan bahwa bidang kajian linguistik yang mempelajari 

struktur internal bahasa/hubungan bahasa dengan struktur bahasa itu sendiri 

dan struktur eksternal/hubungan bahasa itu dengan faktor-faktor di luar bahasa 

dibedakan atas linguistik mikro dan linguistik makro. Bahasa merupakan 

fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari segala kegiatan manusia 

bermasyarakat, sedangkan kegiatan itu sangat luas. Oleh karena itu, cabang 
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linguistik makro itu pun menjadi sangat banyak. Cabang tersebut meliputi 

sosiolinguistik, psikolinguistik, dan antropolinguistik.  

Sosiolinguistik biasanya mengkaji karakter sebuah bahasa dan sifat 

masyarakat yang berbeda-beda. Hal itulah yang menyebabkan adanya 

perkembangan sebuah bahasa. Sifat yang dimiliki oleh sebuah bahasa akan 

melahirkan variasi bahasa atau keberagaman bahasa. Bahasa Indonesia yang 

sering digunakan oleh masyarakat tidak terlepas dari adanya unsur serapan 

yang diperoleh dari bahasa lain. Kata serapan tersebut didapatkan dari 

berbagai bahasa. Adapaun bahasa tersebut berupa bahasa Arab, bahasa 

Inggris, bahasa Thai, maupun bahasa daerah. Proses penyerapan dalam sebuah 

bahasa sering disebut dengan integrasi. Pengintgrasian bahasa telah 

disesuaikan dengan sistem atau kaidah bahasa penyerap jadi tidak terasa lagi 

keasingannya. 

Proses penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia dapat 

dipertimbangkan jika memenuhi salah satu syarat, misalnya istilah serapan 

lebih singkat dari terjemahan Indonesianya. Proses penyerapan sangat lumrah 

terjadi karena adanya kontak bahasa melalui pemakainya. Sifat bahasa yang 

terbuka membuat mudahnya adanya proses penyerapan. Proses tersebut 

membuat adanya perubahan-perubahan dalam sebuah bahasa. Hal tersebut 

terjadi karena tidak semua penyerapan terdai secara utuh, tetapi melalui 

beberapa penyesuaian dalam ejaan maupun ucapan. 

 



4 
 

Bahasa Inggris dalam masyarakat Indonesia telah menjadi bahasa 

kedua setelah bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kini telah berkembang luas 

dan sering digunakan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan bahasa 

Inggris secara terus-menerus oleh para peserta didik, guru, maupun 

masyarakat lainnya secara tidak langsung telah membuat bahasa tersebut 

masuk ke dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, dengan berkembangnya 

penggunaan bahasa Inggris disemua kalangan menyebabkan bahasa tersebut 

lebih populer. Penutur Indonesia awalnya hanya mendengarkan setiap kata itu 

secara audial sehingga nampak ketidakteraturan dalam setiap kosakatanya. 

Oleh karena itu, bahasa penyerap mencoba melakukan pengintegrasian. 

Berbagai fenomena kebahasaan dalam integrasi mendasari peneliti 

untuk melakukan sebuah kajian yang lebih spesifik. Peneliti merasa bahwa 

proses integrasi dalam kebahasaan tidak hanya terjadi dalam bidang yang 

umum. Pada masa saat ini teknologi semakin berkembang pesat dan tentunya 

penyerapan bahasa bisa dilihat dari berbagai sudut. Peneliti mencoba 

mengkaji pengintegrasian bahasa dalam bidang media komunikasi internet. 

Integrasi ataupun penyerapan bahasa sangat menarik untuk diteliti. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengkaji 

integrasi bahasa.  

Ada beberapa penelitian mengenai integrasi. Penelitian Suherman 

(2012) berjudul “Perubahan Fonologis Kata-kata Serapan Bahasa Sunda dari 

Bahasa Arab; Studi Kasus pada Masyarakat Sunda di Jawa Barat, Indonesia”. 
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Penelitian Dan Wu (2012) berjudul “Exploring The Further Integration of 

Machine Translation InEnglish-Chinese Cross Language Information Acces”. 

Penelitian Ubaidillah (2013) yang berjudul “Kata Serapan Bahasa Asing 

dalam Alquran dalam Pemikiran At-thobari”. 

Maneechukate (2014) berjudul “Kata Serapan Bahasa Sansekerta 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Thai Sebagai Bahan Pengajaran Bahasa”. 

Penelitian Nur (2014) berjudul  “Sumbangan Bahasa Arab Terhadap Bahasa 

Indonesia Dalam Perspektif Pengembangan Bahasa dan Budaya”. Penelitian 

Alqahtani dan Rebecca (2015) berjudul  “Vowel Epenthesis in Arabic 

Loanwords in Hausa”.   

Penelitian Putra (2015) berjudul “Kata Serapan Pada Kolom Iki Lho 

Di Harian Joglosemar (Pola dan Latar Belakang Penggunaan)”. Penelitian 

Rasjidi (2015) berjudul “Penyerapan Istilah Asing Pada Terminologi Hukum 

di Indonesia”. Penelitian Salem (2015) berjudul “The Integration of From-

Focused Instruction Within Communicative Language Teaching Instructional 

Options”. Penelitian Zuhriah (2016) berjudul “Eksistensi Kata Serapan dalam 

Alquran”. Penelitian Hardini dan Philippe (2016) berjudul An Overview of 

Indonesian Loanwords From French”. 

 Penelitian Mansbridge (2017) berjudul “Disambiguation Integration 

in Korean Relative Clause Processing”. Penelitian Juliawan (2017) berjudul 

“An Analysis of Phonemic and Graphemic Changes of English Loanword in 

Bahasa Indonesia Appearing in Magazine Entitled “Chip”. Penelitian 
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Rohbiah (2017) berjudul “Perubahan Makna Kata Serapan Bahasa Arab 

dalam Bahasa Inggris pada Istilah Ekonomi”. 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup menjadi fokus kajian agar penelitian yang dilakukan 

tidak terlalu luas. Penelitian ini akan mengkaji mengenai integrasi bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia pada media komunikasi elektronik internet. 

C. Fokus Kajian 

Fokus kajian ini mengenai “Integrasi Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia dalam Kajian Sosiolinguistik Berbasis Media Komunikasi 

Elektronik Internet.” Fokus Penelitian ini dirinci menjadi dua sub fokus.  

1. Desain model pengembangan integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia 

dalam media komunikasi elektronik internet. 

2. Faktor penyebab integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam 

media komunikasi eletronik internet. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang dicapai. 

1. Mendekripsikan desain model pengembangan integrasi bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia dalam media komunikasi elektronik internet. 

2. Mendeskripsikan faktor penyebab integrasi bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia dalam media komunikasi elektronik internet. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kontribusi 

terhadap pengembangan selanjutnya mengenai bentuk integrasi bahasa Inggris 

ke bahasa Indonesia. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan perbendaharaan 

kata melalui integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia berbasis 

media komunikasi elektronik internet. 

b. Menambah wawasan mengenai perkembangan bahasa melalui proses 

integrasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia berbasis media 

komunikasi elektronik internet. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan referensi baru kepada para pemakai bahasa maupun 

penelitian selanjutnya mengenai integrasi suatu bahasa.  

b. Menjadi pedoman dalam mengembangkan perbendaharaan kata  

melalui proses integrasi yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

yang berlaku. 

F. Penjelasan Istilah  

Penjelasan istilah dalam penelitian ini menjelaskan mengenai istilah-

istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam penelitian ini. Hal tersebut 

dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam memahami istilah yang 

digunakan dalam judul tesis “Integrasi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia 
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Dalam Kajian Sosiolinguistik Berbasis Media Komunikasi Elektronik 

Internet”. 

1. Integrasi 

Integrasi merupakan salah satu peristiwa kebahasaan, masuknya 

unsur bahasa lain sebagai bahasa donor, kontributor atau penyumbang ke 

dalam bahasa yang sedang dipergunakan sebagai bahasa penerima, 

resipen, atau penyerap, seakan-akan telah menjadi bahasa penerima atau 

resipen. (Ngalim, 2013:63). Integrasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kata serapan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam media 

elektronik internet. 

2. Bahasa Inggris  

Bahasa yang menjadi donor atau kontributor pada bahasa Indonesia, 

khususnya pada media komunikasi elektronik internet. 

3.  Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa penerima atau bahasa 

resipen dari bahasa Inggris, khususnya pada media komunikasi elektronik 

internet. 

4. Media komunikasi 

Media komunikasi merupakan alat bantu dalam menyampaikan 

pesan atau informasi. Media komunikasi yang digunakan pada saat ini 

berupa media komunikasi elektronik.  
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5. Internet 

Internet didefinisikan sebagai interkoneksi pola atau sistem yang 

dapat mengacu hubungan antara jaringan dan jaringan atau banyak 

jaringan dari komputer. 


