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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. 

Salah satunya adalah sebagai sarana dalam berkomunikasi. Selain itu bahasa juga 

digunakan untuk melakukan penelitian, penyuluhan, pemberitaan, bahkan untuk 

menyampaikan pikiran, pandangan, pendapat, dan perasaan seseorang. Pada 

umumnya seluruh kegiatan manusia selalu melibatkan bahasa didalamnya. oleh 

karena itu manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna, sebab Tuhan 

menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. 

Fenomena-fenomena bahasa pada saat ini sangatlah banyak sekali salah 

satunya adalah fenomena kedwibahasaan. Pembahasan mengenai masalah 

kedwibahasaan atau bilingualisme tidak lepas dari peristiwa kontak bahasa. 

Masyarakat sebagai pelaku interaksi dengan bahasa sebagai medianya sering 

melakukan kontak bahasa dalam penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. 

Bahasa yang mengalami kontak bahasa pada umumnya sering digunakan oleh 

masyarakat Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang masih kental dengan 

bahasa daerahnya. Fenomena kebahasaan tersebut juga disebut sebagai 

interferensi bahasa. 

Interferensi merupakan gejala tutur (speech, parole) terjadi hanya pada 

dwibahasawan dan peristiwanya dianggap sebagai penyimpangan. Interferensi 

terjadi adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya 

persentuhan bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual (Chaer dan 

Agustina, 2004:120). Interferensi disebabkan terbawanya kebiasaan-kebiasaan 

ujaran bahasa atau dialek Ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua (Alwasilah, 

1985:131). Kebiasaan dalam berbahasa menjaddi faktor penyebab terjadinya 

interferensi. Penutur yang terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam tuturan 

sehari-hari suatu saat akan terbawa dalam pembicaraan formal. 

Interferensi dapat terjadi karena faktor dalam diri masing-masing siswa 

yang berdwibahasa akan timbul gejala yang disebut kontak bahasa. (Chaer dan 
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Agustina, 2004:86). Kontak bahasa dapat terjadi karena dipergunakannya dua 

bahasa atau lebih oleh penutur yang sama secara bergantian. Dengan adanya 

kontak bahasa tidak dapat dielakkan lagi pada siswa-siswa tersebut akan terjadi 

saling mempengaruhi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa atau 

sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini dapat memungkinkan terjadi interferensi 

yaitu mengacaukan kaidah kedua bahasa yang dikuasai. Interferensi itu berupa 

penyimpangan dari norma-norma bahasa yang satu dalam ujaran dwibahasawan 

akibat penguasaan atas bahasa yang lain.  

Pengaruh dari bahasa daerah yang sering diabaikan oleh masyarakat Jawa 

Tengah disebabkan karena penggunaannya yang sudah lama dari kecil, dari 

lingkungan, keluarga, masyarakat yang telah meresap penggunaannya bagi 

pemakai bahasa. Oleh karena itu, sering terjadi interferensi ketika masyarakat 

pemakai bahasa Jawa sedang bertutur menggunakan bahasa Indonesia. Pada 

zaman sekarang banyak media-media yang menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasinya. Dari latar belakang yang saya uraikan tersebut penulis merasa 

tertarik untuk meneliti tingkat kedwibahasaan dengan judul “Interferensi 

Gramatikal Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia pada Kolom ‘Ah Tenane’ 

Koran Harian Solopos Edisi Mei 2018. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada 2 masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk interferensi gramatikal pada kolom Ah Tenane koran harian 

Solopos? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan interferensi gramatikal pada kolom Ah 

Tenane koran harian Solopos?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk interferensi gramatikal pada kolom Ah Tenane koran 

harian Solopos. 
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2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab interferensi gramatikal pada kolom 

Ah Tenane koran harian Solopos. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan penulis berharap penelitian ini 

mampu memberikan manfaat kepada para pembaca, yang meliputi manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

tentang wujud dan faktor interferensi gramatikal bahasa Jawa ke dalam bahasa 

Indonesia pada kolom Ah Tenane koran harian Solopos. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan inspirasi 

bagi pembaca dan calon peneliti lain untuk melakukan penelitian. Bagi 

masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengatahuan tentang wujud 

dan faktor interferensi gramatikal pada kolom Ah Tenane koran harian 

Solopos. 

 

 

 


