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INTERFERENSI BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA DALAM 

PEMBELAJARAN SOSIOLINGUISTIK BERBASIS LEKSIKON MEDIA 

KOMUNIKASI ELEKTRONIK TELEVISI 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki 2 tujuan. (1) Mendeskripsikan interferensi bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia berbasis leksikon komunikasi elektronik televisi. (2) Memaparkan 

faktor penyebab interferensi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia berbasis leksikon 

komunikasi berbasis televisi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu himpunan kata-kata atau frasa  dari bahasa 

Inggris yang ada pada media komunikasi elektronik televisi.. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode simak dan catat.Teknik analisis data yang digunakan adalah 

menggunakan metode padan.Teknik yang digunakan adalah teknik dasar dan teknik 

lanjutan.. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Model pengembangan interferensi yang 

dihadirkan dalam penelitian ini  adalah kata nomina/frasa nomina berjumlah 22 buah, 

verba/frasa verba berjumlah 11 buah, dan ajektifal/frasa adjektifal berjumlah 9 buah. 

(2) Faktor penyebab interferensi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada komunikasi 

berbasis televisi ada 2. (1) Keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia. (2) Kebiasaan 

menggunakan bahasa Inggris. 

 

Kata Kunci :model pengembangan, interferensi, sosiolinguistik, leksikon, 

komunikasi elektronik 

Abstract 

This study aims to (1) Describe the model of development of English interference 

teaching materials to Indonesian-based lexicon of electronic television 

communication. (2) Describes factors causing English interference to Indonesian 

based television-based communication lexicon. This study used descriptive 

qualitative method. Sources of data in this study is the set of words or phrases from 

English that exist on television electronic communication media .. Techniques of 

data collection using the method refer and record. The data analysis technique used 

is the method of matching. The technique used is basic technique and advanced 

technique .. The result of this research are (1) The interference development model 

presented in this research is the noun / noun phrase no 22 pieces, verbs / phrase 

verbs are 11 pieces, and adjectives / adjectives are 9 respectively. (2) Factors 

causing interference English to Indonesian language on television-based 

communication ie. (1) the limitations of Indonesian vocabulary, and (2) the habit of 

using English. 

 

Keywords: model of development, interference, sociolinguistics, lexicon, 

electronic communication. 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu jenis interferensi yang banyak terjadi ialah masuknya unsur leksikal bahasa 

Inggris ke dalam bahasa Indonesia.Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam 

merupakan salah satu faktor penyebabnya. Interferensi leksikal bahasa Inggris ke dalam 
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bahasa Indonesia banyak ditemukan pada komunikasi elektronik, seperti televisi, radio, 

handphone, internet, proyektor video, dan komputer. Kenyataannya, kebiasaan seseorang 

membaca, mendengar, serta mempelajari media elektronik yang banyak memuat unsur-

unsur bahasa Inggis akan menambah pemahaman dan pengetahuan kosa kata bahasa 

Inggris yang dimilikinya.  

Bahasa digunakan sehari-hari oleh siapa saja dalam transaksi apa saja. Oleh karena itu 

bahasa didefinisikan sebagai komunikasi antar makhluk manusia.Simbol lisan dan tertulis 

menjadi ciri dalam komunikasi tersebut.Pengetahuan dalam bentuk pemikiran dan 

pemahaman dianggap sebagai unsur dalam bahasa komunikasi.Studi tentang bahasa 

sebagai alat komunikasi mencakup dua hal, yakni isyarat bermakna dan bunyi.Karena 

hewan juga memiliki gerak-gerik bermakna dan mengeluarkan bunyi atau suara. 

Chaer dan Agustina (2004:4) menjelaskan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu 

linguistik interdisipliner yang mempelajari sosial kemasyarakatan dan faktor sosial yang 

ada di dalam masyarakat sekitar. 

Menurut pandangan sosiolinguistik mekanisme perubahan bahas dapat dipahami 

dengan mempelajari dorongan-dorongan sosial yang memacu penggunaan bentuk yang 

beraneka ragam. Contohnya, pejabat-pejabat di Indonesia cenderung mengucapkan 

akhiran (kan), misalnya dalam kata memadukan sebagai memaduken. Sementara 

masyarakat kebanyakan tetap mengucapkannya sebagaimana tertulis, yaitu memadukan. 

Contoh lain di Amerika Serikat, pengucapan bunyi atau uvular-getar telah dikaitkan 

dengan kelas sosial, misalnya pada pengucapak fourth floor.  

Masyarakat dari kelas bawah yang bercita-cita disejajarkan dengan kelas lebih tinggi 

di kota New York cenderung mengucapkan /-r/ tersebut guna mempersonifikasikan diri 

sebagai anggota masyarakat menengah yang lazim berbicara demikian.  

Penguasaan bahasa Inggris akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia, 

baik ketika berbicara maupun menulis. Hal tersebut menjadikan seseorang 

dwibahasaan.Keberadaan para dwibahasaan itulah yang memungkinkan terjadinya 

interferensi leksikal bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bilingual atau dwibahasa, yaitu 

masyarakat yang menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi. Dalam proses 

komunikasi masyarakat Indonesia menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

selain bahasa daerah masing-masing. Kedua bahasa tersebut kadang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari secara bersamaan, baik secara lisan maupun tulis.Situasi semacam 

ini memungkinkan terjadinya kontak bahasa yang saling mempengaruhi. Adanya pengaruh 



 

3 

 

itu dapat dilihat pada pemakaian bahasa Indonesia yang disisipi oleh kosa kata bahasa 

daerah atau sebaliknya. 

Gejala interferensi dapat dilihat dalam 3 dimensi kejadian.Pertama, dimensi tingkah 

lau berbahasa dari individu-individu di tengah masyarakat.Kedua dari dimensi sistem 

bahasa dari kedua bahasa atau lebih yang berbaur.Ketiga, dimensi pembelajaran bahasa 

(Ohoiwutun, 2002:72). 

Komunikasi elektronik terdapat penggunaan leksikon dari bahasa Inggris ke dalam 

kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Penggunaan leksikon dari bahasa Inggris ke dalam 

kalimat-kalimat bahasa Indonesia mengakibatkan ketidaksesuaian konteks kalimat, 

sehingga kalimat menjadi tidak padu. Peristiwa kebahasaan ini merupakan interferensi 

leksikal.Interferensi leksikal dari segi kemurnian bahasa mengakibatkan rusaknya bahasa 

Indonesia, sehingga perlu dihindari. 

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi seperti yang disebutkan oleh 

Nasucha, dkk. (2009:8-9), bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan alat 

pemersatu suku bangsa. Bahasa Indonesia juga sebagai alat perhubungan antar daerah dan 

budaya. Berdasarkan tujuan,  kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tersebut dalam 

konteks ini bahasa menjadi hal yang penting bagi perkembangan komunikasi. 

Perkembangan bahasa Indonesia saat ini sudah mengalami kepesatan.Di samping itu, 

karena banyaknya pendatang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) seperti 

keturunan orang Inggris. 

2. METODE 

Penelitian ini berdasarkanmetodenya termasuk penelitian deskriptif kualitatif.Teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, Sugiyono (2013:15). 

Objek dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kata dan frase interferensi leksikal 

bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada komunikasi media elektronik televisi.Data 

dalam penelitian ini adalah kata dan kalimat yang mengandung interferensi bahasa Inggris 

ke dalam bahasa Indonesia pada m edia komunikasi elektronik televisi. Sumber data untuk 

memperoleh data penelitian tersebut adalah himpunan kata-kata atau frasa  dari bahasa 

Inggris yang ada pada media komunikasi elektronik televisi. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah 

metode simak.Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik lanjutan berupa 

teknik catat.Teknik catat adalah mencatat data pada kartu data (Sudaryanto,1993:135), 
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yaitu dengan mencatat kata atau kalimat yang ada pada sumber data.Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode padan, yakni analisis data yang alat penentunya di 

luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini merupakan hasil kajian yang telah dilakukan peneliti terhadap model 

pengembangan materi ajar interferensi bahasa inggris ke bahasa indonesia dalam 

pembelajaran sosiolinguistik berbasis leksikon media komunikasi elektronik televisi. 

3.1 Interferensi Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran 

Sosiolinguistik Berbasis Leksikon Media Komunikasi Elektronik Televisi 

Model pengembangan dari penelitian ini adalah interferensi Bahasa Inggris ke 

Bahasa Indonesia berbasis leksikon komunikasi televisi.Penelitian sebelumnya yang 

diteliti oleh Aziza (2017) menyebutkan bahwa terdapat 9 jenis konsep teoritek 

interferensi, yakni interferensi merupakan. (1) kesulitan,  (2) hambatan, (3) hambatan, 

(3) kontak bahasa, (4) interferensi merupakan kesalahan, (5) pengacauan, (6) 

penyimpangan, (7) interferensi kekeliruan, (8) bahasa, dan (9) pungutan bahasa.  

Ada tiga dari limamahasiswa memiliki pemahaman terhadap konsep 

interferensi leksikon bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang relevan dengan buku 

atau pendapat para ahli sosiolinguistik, sedangkan 2 mahasiswa memiliki pemahaman 

terhadap konsep interferensi leksikon bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tidak 

relevan dengan buku atau pendapat para ahli sosiolinguistik. 

Model pengembangan yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah terdapat 

kata nomina, verba, dan ajektifal, dan nomina yang terdapat dalam tuturan leksikon 

yang disiarkan melalui televisi swasta. 

3.1.1 Nomina 

Rohmadi, dkk (2012:143) menyatakan bahwa kata benda ialah nama benda 

atau segala sesuatu yang dibendakan.  

No Interferensi Arti 

1. Collection Kumpulan 

2. Picture Gambar 

3. Prize Hadiah 

4. Make a note Catatan 

5. Channel Saluran 

6. Network Jaringan 
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7. Every day Setiap hari 

8. Pagenine Halaman sembilan 

9. Cable Kabel 

10. Reward Penghargaan 

11. Information Informasi 

12. Guide Buku pedoman 

13. Home Rumah 

14. Show Tontonan 

15. Movies Gambar hidup 

16. Session Sidang 

17. Display Pameran 

18. Setting Pengaturan 

19. View Pemandangan 

20. Resistor Penghambat 

21. Bridge Bujur Sangkar 

22. Forward Bagian delapan 

 

Contoh di atas adalah kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang di dalamnya 

terdapat serpihan-serpihan dari bahasa Inggris yang berupa kata dan frasa. Ciri yang 

menonjol dalam campur kode ini adalah kesantaian atau situasi informal. Seorang 

penutur bilingual sering melakukan campur kode dengan menyisipkan unsur-unsur 

dari bahasa lain yang berupa penyisipan kata. Seorang penutur misalnya, dalam 

berbahasa Indonesia banyak menyelipkan bahasa daerahnya, maka penutur itu dapat 

dikatakan telah melakukan campur kode (Aslinda dan Syafyahya, 2010: 87). 

“Malam ini kita kedatangan collection tamu yang sudah ditunggu-tunggu 

kehadirannya”(Indah Setyani, TV One, 13 Desember 2017). 

“Kitamalam inikedatangancollection tamu yang sudah  

S           P                P                      O              

ditunggu-tunggu kehadirannya” 

 

Tuturan di atas terjadi pada Rabu, 13 Desember 2017 dalam acara Coffee 

Break yang disiarkan pada stasiun televisi TV One. Tuturan tersebut dituturkan oleh 

seorang pembawa acara bernama Indah Setyani.Kalimat di atas terdapat sisipan frasa 

nominal dalam bahasa Inggris.Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur kode 

yang berupa penyisipan kata bahasa Inggris yaitu kata collection.Campur kode terjadi 
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pada collection tamu yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya.Kehadirannya, frasa 

nominal tersebut terdiri atas N (collection) + frasa nominal (tamu yang sudah 

ditunggu-tunggu kehadirannya).Jadi, campur kode muncul pada N yang membentuk 

frase nominal. 

Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis leksikon pada kata 

collection yang bergabung dengan frasa nominal tamu yang sudah ditunggu-tunggu 

kehadirannyadalam komunikasi elektronik televisi adalah kata benda.Unsur 

interferensi pada kata collection terletak pada fungsi objek.Collection dalam bahasa 

Indonesia memiliki arti kumpulan. Kata kumpulan merupakan kata benda yang  

berarti himpunan sesuatu yang dikumpulkan (KBBI, 2016:570). 

“Saya akan mengambil picture terbaik dari gambar terbaik kamu”.(Darmawan, 

TV One, 13 Desember 2017). 

“Saya akan mengambilpicture terbaik dari gambar terbaik  

        S                 P                        O 

kamu”. 

 

Tuturan di atas terjadi pada Rabu, 13 Desember 2017 dalam acara Coffee 

Break yang disiarkan pada stasiun televisi TV One. Tuturan tersebut dituturkan oleh 

narasumber bernama Darmawan.Kalimat di atas terdapat sisipan frasa nominal dalam 

bahasa Inggris.Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur kode yang berupa 

penyisipan kata bahasa Inggris yaitu kata picture.Campur kode terjadi pada 

pictureterbaik dari gambar terbaik.Kehadirannya, frasa nominal tersebut terdiri atas 

N (picture) + frasa nominal (terbaik dari gambar terbaik.).Jadi, campur kode muncul 

pada N yang membentuk frase nominal. 

Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis leksikon pada kata 

picture yang bergabung dengan frasa nominal picture terbaik dari gambar terbaik 

kamudalam komunikasi elektronik televisi adalah kata benda. Unsur interferensi pada 

kata picture  terletak pada fungsi objek. Picture dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

gambar. Kata gambar merupakan kata benda dasar yang berarti tiruan barang, orang, 

binatang, tumbuhan untuk mengilustrasikan sesuatu (KBBI, 2016:1501). 

“Ini merupakan prize keren untuk saya, terimakasih mbak Indah” (Putu Ngurah, TV 

One, 4 Januari 2018). 

“Ini merupakan prize keren untuk saya,terimakasihmbak  

           S                     P                            (S)          P            Pel. 

Indah” 
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Tuturan di atas terjadi pada Kamis, 4 Januari 2018 dalam acara Coffee Break 

yang disiarkan pada stasiun televisi TV One. Tuturan tersebut dituturkan oleh seorang 

narasumber bernama Putu Ngurah.Kalimat di atas terdapat sisipan frasa nominal 

dalam bahasa Inggris.Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur kode yang 

berupa penyisipan kata bahasa Inggris yaitu kata prize.Campur kode terjadi pada 

prizeterbaik dari gambar terbaik.Kehadirannya, frasa nominal tersebut terdiri atas N 

(picture) + frasa nominal (terbaik dari gambar terbaik.).Jadi, campur kode muncul 

pada N yang membentuk frase nominal. 

Terdapat interferensi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam tuturan 

tersebut, yakni prize. Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis 

leksikon pada kata prize yang bergabung dengan frasa nominal keren untuk 

sayadalam komunikasi elektronik televisi adalah kata benda.Unsur interferensi pada 

kata prize terletak pada fungsi predikat. Prize dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

hadiah. Hadiah berarti pemberian, penghargaan karena memenangi suatu perlombaan 

(KBBI, 2016:1520). 

3.1.2 Verba 

Rohmadi, dkk (2012:146) mengungkapkan bahwa kata kerja ialah semua kata 

yang menyatakan perbuatan atau laku. 

No Interferensi Arti 

1. Asleep Tidur 

2. Sound Bersuara 

3. Exit Keluar 

4. Timer Waktu 

5. Function Berfungsi 

6. Games Bermain 

7. Stop Berhenti 

8. Recall Memilih 

9. Select Berlangsung 

10. On Berlaku 

11. Inform Bergema 

 

“Yusril Mahendra dirasa asleep terhadap proyek reklamasi” (Euis Sunarti, 

Metro TV, 30 Januari 2018). 
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      “Terhadap proyek reklamasiYusri Mahendradirasa asleep” 

        Ket     S    P 

Tuturan di atas terjadi pada Selasa, 30 Januari 2018 dalam acara Selamat Pagi 

Indonesia yang disiarkan pada stasiun televisi Metro TV. Tuturan tersebut dituturkan 

oleh narasumber bernama Euis Sunarti.Kalimat di atas terdapat sisipan frasa verba 

dalam bahasa Inggris.Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur kode yang 

berupa penyisipan kata bahasa Inggris yaitu kataasleep.Campur kode terjadi pada 

dirasa asleep, frasa verba tersebut terdiri atas verb (asleep).Jadi campur kode muncul 

pada verb yang membentuk frase verba. 

Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis leksikon pada kata 

asleep yang bergabung dengan frasa verba dalam komunikasi elektronik televisi 

adalah kata kerja.Asleep dalam bahasa Indonesia memiliki arti tidur. Unsur 

interferensi pada kata asleep terletak pada fungsi predikat.Kata tidur merupakan kata 

kerja yang berarti mengistirahatkan tubuh sejenak dengan berbaring di atas tempat 

tidur (KBBI, 2016:110). 

“Perumahan yang dibangun di area tol akan memengaruhi sounddalam tubuh 

manusia” (Refli Harun, Metro TV, 31 Januari 2018). 

“Sound dalam tubuh manusiaakan dipengaruhioleh perumahan 

                                         S                          P                         O 

yang dibangun di area tol” 

Ket. 

Tuturan di atas terjadi pada rabu, 31 Januari 2018 dalam acara Selamat Pagi 

Indonesia yang disiarkan pada stasiun televisi Metro TV. Tuturan tersebut dituturkan 

oleh narasumber bernama Refli Harun.Kalimat di atas terdapat sisipan frasa verba 

dalam bahasa Inggris.Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur kode yang 

berupa penyisipan kata bahasa Inggris yaitu katasound.Campur kode terjadi pada 

dirasa sound, frasa verba tersebut terdiri atas verb (sound) + frasa verba (dalam tubuh 

manusia).Jadi campur kode muncul pada verb yang membentuk frase verba. 

Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis leksikon pada kata 

sound yang bergabung dengan frasa verba dalam komunikasi elektronik televisi 

adalah kata kerja. Sound dalam bahasa Indonesia memiliki arti suara. Unsur 

interferensi pada kata sound terletak pada fungsi subjek. Kata suara merupakan kata 

kerja yang berarti bunyi yang ditangkap oleh indra pendengaran yang dihailkan dari 

bunyi bahasa (manusia, tubuh, gesekan benda mati lainnya) (KBBI, 2016:1090). 
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“Saya harus exit dari desakan ini” (Dedi Utomo, Metro TV, 2 Februari 2018). 

 

      “Sayaharus exit dari desakan ini 

S              P                    O 

Tuturan di atas terjadi pada jumat, 2 Februari 2018 dalam acara Selamat Pagi 

Indonesia yang disiarkan pada stasiun televisi Metro TV. Tuturan tersebut dituturkan 

oleh narasumber bernama Dedi Utomo.Kalimat di atas terdapat sisipan frasa verba 

dalam bahasa Inggris.Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur kode yang 

berupa penyisipan kata bahasa Inggris yaitu kata Exit.Campur kode terjadi pada dirasa 

exit, frasa verba tersebut terdiri atas verb (exit) + frasa verba (dari desakan ini).Jadi 

campur kode muncul pada verb yang membentuk frase verba. 

Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis leksikon pada kata 

exit yang bergabung dengan frasa verba dalam komunikasi elektronik televisi adalah 

kata kerjadari desakan ini. Unsur interferensi pada kata exit terletak pada fungsi 

predikat. Exit dalam bahasa Indonesia memiliki arti keluar. Kata keluar merupakan 

kata kerja yang berarti pergerakan dari dalam ke luar (KBBI, 2016:808). 

3.1.3 Ajektiva 

Rohmadi, dkk (2012:155) menjelaskan bahwa kata sifat atau kata keadaan 

ialah kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda atau sesuatu yang 

dibendakan.Keadaan atau sifat tersebut misalnya tentang keadaan, watak, lama, baru, 

tinggi, rendah, panas, dingin, dan sebagainya. 

No Interferensi Arti 

1. Off Mati 

2. Power Kekuasaan 

3. Pause Celah 

4. Zoom Besar 

5. Mute Berfungsi 

6. General Bermain 

7. Safety Berhenti 

8. Optons Memilih 

9. Ratio Berlangsung 

 

“Pemkot tidak lagi melakukan penagihan karena tahun depan sudah off” (Qurata 

Ayuni, Trans 7, 31 Januari 2018). 
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“Karena tahun depan sudah offpemkot tidak lagi melakukan 

                                  Ket                                      P 

penagihan” 

               O 

Tuturan di atas terjadi pada Rabu, 31 Januari 2018 dalam acara Indonesia 

Lawyers Club yang disiarkan pada stasiun televisi Trans 7. Tuturan tersebut 

dituturkan oleh narasumber bernama Qurata Ayuni.Kalimat di atas terdapat sisipan 

frasa adjektiva dalam bahasa Inggris.Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur 

kode yang berupa penyisipan kata bahasa Inggris yaitu kata off.Campur kode terjadi 

pada karena tahun depan sudah off, frasa adjektiva tersebut terdiri atas verb (off) + 

Frase adjektiva (pemkot tidak lagi melakukan penagihan). Jadi campur kode yang 

muncul pada verb yang membentuk frase adjektiva. 

Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis leksikon pada kata 

off dalam komunikasi elektronik televisi adalah kata sifat.Unsur interferensi pada kata 

off terletak pada fungsi subjek. Off dalam bahasa Indonesia memiliki arti mati. Kata 

mati merupakan kata sifat  yang berarti sudah tidak hidup atau sudah tidak memiliki 

nyawa lagi (KBBI, 2016:982). 

Power terbesar tetap ditangan rakyat” (Qurata Ayuni, Trans 7, 31 Januari 2018). 

 

Power terbesartetap ditangan rakyat 

S                O  

Tuturan di atas terjadi pada rabu, 31 Januari 2018 dalam acara Indonesia 

Lawyers Club yang disiarkan pada stasiun televisi Trans 7. Tuturan tersebut 

dituturkan oleh narasumber bernama Qurata Ayuni.Kalimat di atas terdapat sisipan 

frasa adjektiva dalam bahasa Inggris.Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur 

kode yang berupa penyisipan kata bahasa Inggris yaitu kata power.Campur kode 

terjadi pada karena tahun depan sudah power, frasa adjektiva tersebut terdiri atas verb 

(power) + Frase adjektiva (terbesar tetap ditangan rakyat).Jadi campur kode yang 

muncul pada verb yang membentuk frase adjektiva. 

Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis leksikon pada kata 

power yang bergabung dengan frasa adjektivaterbesar tetap ditangan rakyat dalam 

komunikasi elektronik televisi adalah kata sifat.Power dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti kekuasaan. Unsur interferensi pada kata power terletak pada fungsi 
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subjek.Kata kekuasaan merupakan kata sifat yang berarti kemampuan menguasai, 

mengurus, atau memerintah suatu golongan (KBBI, 2016:1013). 

“Terkadang kami harus pause terlebih dahulu terhadap jeritn rakyat dan 

kejahatan politik” (Faisal Hastiadi, Trans 7, 16 Januari 2018). 

Terhadap jeritn rakyat dan kejahatan politikterkadang kami harus 

                                     S                                                       P 

pause terlebih dahulu 

Tuturan di atas terjadi pada rabu, 16 Februari 2018 dalam acara Indonesia 

Lawyers Club yang disiarkan pada stasiun televisi Trans 7. Tuturan tersebut 

dituturkan oleh narasumber bernama Faisal Hastiadi.Kalimat di atas terdapat sisipan 

frasa adjektiva dalam bahasa Inggris. Pada kalimat tersebut terjadi peristiwa campur 

kode yang berupa penyisipan kata bahasa Inggris yaitu kata pause.Campur kode 

terjadi pada karena tahun depan sudah pause, frasa adjektiva tersebut terdiri atas verb 

(pause) + Frase adjektiva (terlebih dahulu terhadap jeritn rakyat dan kejahatan 

politik).Jadi campur kode yang muncul pada verb yang membentuk frase adjektiva. 

Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berbasis leksikon pada kata 

pause yang bergabung dengan frasa adjektivaterlebih dahulu terhadap jeritn rakyat 

dan kejahatan politik dalam komunikasi elektronik televisi adalah kata sifat.Pause 

dalam bahasa Indonesia memiliki arti selaan. Unsur interferensi pada kata pause 

terletak pada fungsi predikat.Kata selaan merupakan kata sifat yang berarti berhenti 

sebentar untuk istirahat (KBBI, 2016:825). 

3.2 Faktor Penyebab Interferensi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia pada 

Komunikasi Berbasis Televisi. 

3.2.1 Keterbatasan Kosa Kata Bahasa Indonesia 

Keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia menjadi faktor penyebab interferensi 

bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada komunikasi berbasis televisi. Kosa kata 

berhubungan erat dengan pilihan kata. Seseorang yang memiliki kemampuan dan 

pengetahuan kosa kata bahasa Indonesia yang luas akan dapat membedakan 

gagasan-gagasan sesuai dengan situasi dan keadaan. 

Power terbesar tetap ditangan rakyat” (Qurata Ayuni, Trans 7, 31 Januari 

2018). 

Keterbatasan kosa kata yang dimiliki seorang penutur memiliki pengaruh bagi 

lawan tuturnya dalam kehidupan sehari-hari.Pada kata power, keterbatasan kosa 
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kata bahasa Indonesia menyebabkan terjadinya interferensi. Power dalam arti 

Indonesia bermakna tenaga. Sorang penutur akan kesulitan mengungkapkan makna 

dari tuturan tersebut kepada lawan tuturnya. Kosa kata sangat mempengaruhi 

kemampuan seseorang menangkap secara tepat maksud dari tuturan. 

3.2.3 Kebiasaan Menggunakan Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional telah mempengaruhi 

perkembangan bahasa di negara-negara berkembang.Televisi adalah salah satu 

media yang ikut dalam penyebaran bahasa Inggris. Kebiasaan masyarakat 

Indonesia menggunakan bahasa Inggris menjadi faktor penyebab interferensi 

bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada komunikasi berbasis televisi.  

“Pemkot tidak lagi melakukan penagihan karena tahun depan sudah off” 

(Qurata Ayuni, Trans 7, 31 Januari 2018). 

Secara langsung maupun tidak langsung bahasa Inggris telah mengintervensi 

bahasa lain, khususnya di Indonesia. Misalnya kata, off.Kata off adalah kata dalam 

bahasa Indonesia berarti mati. Tetapi masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan 

kata off untuk hal-hal yang bersifat kebendaan.  

3.2 Pembahasan 

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

1 Saharuddin (2000) Faktor penyebab 

interferensi 

Perbedaannya 

penelitian 

Saharuddin meneliti 

interferensi dalam 

tataran fonologi, 

morfologi, dan 

sintaksis. Sedangkan 

penelitian ini 

meneliti interferensi 

dalam tataran 

leksikal 

2 Mishra (2007) Interferensi Perbedaannya 

penelitian Mishra 
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meneliti interferensi 

fonologis, sedangkan 

penelitian ini 

meneliti interferensi 

leksikal 

3 Dewi (2008) faktor penyebab 

interferensi 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini 

membahas 

interferensi leksikal 

sedangkan penelitian 

Dewi membahas 

interferensi dalam 

kelas kata 

4 Lekova (2009) Interferensi 

perolehan bahasa 

Perbedaannya 

penelitian Nehru 

membahas tindakan 

seseorang 

mempengaruhi 

proses perolehan 

bahasa 

5 Zuhri (2010) Interferensi 

leksikal 

Perbedaannya adalah 

penelitian ini 

membahas faktor 

penyebab 

interferensi 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis mengenai model pengembangan interferensi materi ajar 

interferensi bahasa inggris ke bahasa indonesia dalam pembelajaran sosiolinguistik 

berbasis leksikon media komunikasi elektronik televisi. Ada dua hal yang dapat 

dituliskan.(1) Model pengembangan interferensi yang dihadirkan dalam penelitian ini  

adalah kata nomina/frasa nomina berjumlah 20 dan 3 buah, verba/frasa verba berjumlah 23 
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dan 1 buah, dan ajektifal/frasa adjektifal berjumlah 12 dan 3 buah. (2) Faktor penyebab 

interferensi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada komunikasi berbasis televisi yakni. 

(1) keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia, dan (2) kebiasaan menggunakan bahasa 

Inggris. 
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