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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar-Belakang 

Bahasa merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

manusia. Bahasa merupakan,alat-komunikasi yang memudahkan manusia 

untuk-saling-berinteraksi karena bahasa_merupakan_alat yang saling 

menyatu mulai dari tingkat minimal kehidupan keluarga, masyarakat 

hingga tingkat maksimal kehidupan nasional. Oleh_karena_itu,_bahasa itu 

menjadi identitas setiap orang di negara tertentu. Jadi, setiap negara 

memiliki bahasa yang berbeda. Bahasa merupakan lambang bunyi yang 

ditampilkan sebagai produk budaya yang_digunakan_sebagai_sarana 

komunikasi_dan_interaksi antar manusia. Penggunaan bahasa disesuaikan 

dengan keadaan dan budaya masing-masing negara. Seperti bahasa Jawa 

yang juga menggunakan bahasa Ngoko saat berbicara dengan_orang tua. 

Oleh_karena_itu, bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang 

digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga bisa menjadi 

simbol suara dalam bahasa yang digunakan untuk komunikasi dan 

interaksi antar manusia.  

Lebih dari separuh penduduk dunia menggunakan dua bahasa. Ini 

berarti menggunakan__dua__bahasa__sebagai__alat__komunikasi__bagi 

kebanyakan orang di planet ini. Mereka yang telah menggunakan banyak 

bahasa dengan_cara yang_berbeda_untuk_tujuan yang berbeda pada 

dasarnya adalah agen kontak bilingual. Semakin banyak orang seperti itu, 

semakin terkonsentrasi kontak antara dua bahasa yang mereka gunakan. 

Dengan adanya bahasa di Indonesia_dan_berbagai daerah, Indonesia 

memiliki banyak pengguna dwibahasa. Bilingual mengacu pada 

penggunaan dua bahasa. Tentu saja, untuk menggunakan kedua bahasa 

tersebut, Anda harus_menguasai_kedua_bahasa tersebut. Pertama, bahasa 

ibu mereka (singkatan B1) dan dua bahasa lainnya (singkatan B2). 

Menurut_Chaer (2010:85), “seseorang yang dapat berbicara kedua bahasa 
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itu disebut bilingual man.”Indonesia-tidak hanya memiliki bahasa nasional 

tetapi-juga berstatus sebagai bahasa_resmi_negara. Sesuai dengan Pasal 36 

Bab XV UUD 1945 untuk melaksanakan pengembangan fungsi bahasa 

Indonesia_sebagai bahasa resmi negara, yaitu (1) bahasa resmi negara, (2) 

bahasa peta dunia pendidikan (3 ) alat komunikasi tingkat nasional untuk 

tujuan perencanaan dan 2 kepentingan nasional (4) Alat untuk 

mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena 

itu, seseorang yang dapat berbicara dua bahasa dikatakan bilingual karena 

manusia berbicara dua bahasa sebagai_alat komunikasi. Oleh_karena itu, 

karena interferensi merupakan kesalahan kebahasaan akibat pengaruh 

bahasa_lain, maka dapat mempengaruhi bahasa lain berupa pengaruh 

fonologis,,morfologis,,sintaksis,,dan leksikal. Interferensi adalah kesalahan 

kebahasaan akibat pengaruh bahasa lain yang sering digunakan untuk 

mempengaruhi penggunaan_bahasa_lain berupa pengaruh fonologis, 

morfologis, sintaksis, dan leksikal. Banyak-pandangan ahli bahasa tentang 

konsep interferensi, misalnya_Chaer (1998: 159160), menjelaskan bahwa 

interferensi adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa, termasuk 

sistem bahasa lainnya. Hartman dan Bangau (1972: 115), di sisi lain, 

menggambarkan interferensi sebagai kesalahan yang menggeser kebiasaan 

berbicara satu-bahasa atau dialek ke bahasa_atau dialek kedua. (Kesalahan 

yang terjadi ketika kebiasaan berbicara bahasa atau dialek ibu terbawa ke 

bahasa atau dialek kedua). Namun, pada dasarnya memiliki konsep lebih 

dari satu bahasa, yang menyebabkan gangguan bagi orang yang berbicara 

dua bahasa. Yang_pasti dari_interferensi tersebut adalah_pengaruh_bahasa 

lain dari_bahasa lisan (Nababan,.1984; Valdman 1966; Weinreich, 1970). 

Interferensi Jawa Indonesia ditemukan dalam sebuah esai ketika 

seorang siswa menulis sebuah esai deskriptif. Pertama-tama, kemampuan 

bahasa Jawa yang cakap efektif bila digunakan sebagai bahasa asing kedua 

di Indonesia. Fakta ini disebabkan oleh kalimat Romaine-1989 (Alwasilah, 

1990), di mana semua bahasa yang bersinggungan dengan bahasa-lain mau 

tidak mau sedikit banyak dipengaruhi oleh bahasa lain. Singkatnya, 
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besarnya pengaruh tergantung pada pengguna, konteks, dan konteks 

bahasa bahasa. Efek dari peristiwa ini tentu saja peristiwa interferensi 

kosakata, istilah dan ungkapan (efek positif) memperkaya kombinasi kode 

dan transformasi kode (efek negatif). Oleh karena itu, penggunaan bahasa 

kedua dipengaruhi oleh bahasa pertama agar terbiasa menggunakannya 

sebagai_alat komunikasi_sehari-hari. Pengaruh_bahasa bergantung pada 

penggunaan_bahasa, konteks, dan konteks untuk memperkaya kosakata, 

terminologi, ekspresi dan peristiwa interferensi campur kode dan alih 

kode.  

Disabilitas sering_terjadi_di_lingkungan_sekitar, salah_satunya di 

lingkungan sekolah. Interferensi dapat terjadi pada ucapan dan bahasa tulis 

siswa. Ini sering hasil dari gangguan tata bahasa dalam tulisan siswa. Salah 

satunya adalah karangan cerita siswa. Contoh: “Jika dia berdiri, kursi 

orang lain diduduki” Kalimat_tersebut memiliki interferensi_gramatikal 

pada tataran morfologis pada_pembentukan_kata dasar (imbuhan). Dengan 

kata lain, yang perlu ditulis "sibuk" adalah kata "duduk". " Oleh karena itu, 

interferensi terjadi secara lisan maupun tertulis. Gangguan ini merupakan 

kalimat yang ditulis oleh seorang mahasiswa di Indonesia dan sering 

terjadi. Oleh karena itu, ditemukan kesamaan kode dengan fitur-fitur yang 

menggunakan banyak bahasa dan kedua bahasa tersebut memiliki fitur 

bahasa masing-masing dan tidak bergantung satu sama lain.  

Penyebab terjadinya interferensi bahasa menurut Chaer-dan-Agustina 

(2004:114)_menjelaskan_kesamaan_alih_kode_dan_campur_kode adalah 

penggunaan dua_bahasa_atau lebih, atau dua_varian_bahasa_dalam satu 

masyarakat_tutur. Sedangkan-perbedaannya-adalah_dalam alih kode, 

setiap_bahasa__atau_ragam_bahasa__yang__digunakan masih memiliki 

fungsi otonomnya sendiri, dilakukan secara sadar,, dan sengaja karena 

alasan tertentu. Sehingga terjadi interferensi bahasa karena menggunakan 

dua_bahasa_yaitu_bahasa_ibu atau bahasa Jawa itu sendiri dan bahasa 

Indonesia yang _digunakan_dalam pembelajaran atau lingkungan sekolah. 
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Dari penjelasan diatas penulis-tertarik-untuk-meneliti-hubungan 

dalam pemakaian-bahasa-Indonesia. Adanya interferensi-khususnya-dalam 

bidang morfologis dalam dunia_pendidikan_dapat dilihat pada siswa 

menggunakan latar belakang_pengguna bahasa Jawa untuk membuat 

karangan ketika belajar bahasa Indonesia.  

B. Rumusan-Masalah 

Berdasarkan_latar_belakang_masalah di atas maka rumusan_masalah 

dapat dirumuskan  sebagai_berikut : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk interferensi_bahasa Jawa ke_dalam_bahasa 

Indonesia_pada karangan deskripsi siswa. 

2. Faktor apa saja yang menjadi_penyebab_terjadinya_interferensi bahasa. 

C. Tujuan 

Penelitian_ini_bertujuan untuk: 

1. Dapat mengetahui_bentuk-bentuk_interferensi bahasa_Jawa ke_dalam 

bahasa _Indonesia -pada karangan deskripsi siswa. 

2. Dapat mengetahui Faktor apa saja yang_menjadi_penyebab_terjadinya 

interferensi_bahasa. 

D. Manfaat 

 Penelitian_ini_diharapkan_dapat_memberikan_manfaat_secara teoretis 

mauapun praktis. 

1. Manfaat_Teoritis 

Manfaat-teoritis-dalam penelitian ini, yakni: 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang 

sosiolinguistik pada umumnya dan interferensi pada khususnya.  

b. Penelitian_ ini_ dapat_ memberikan_ masukan positif dan 

memperluas hasil penelitian dalam bahasa terutama pada 

interferensi fonologi, morfologi, sintaksi dan leksikal pada bidang 

bahasa. 

2. Manfaat_Praktis 

Manfaat-Praktis -dalam penelitian-ini-bagi penulis, yaitu: 

a. Bagi Siswa 
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Penelitian_ini_diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan 

kemampuan berbahasa siswa dan_menambah wawasan siswa 

terhadap_bahasa Indonesia_dan bahasa Jawa, terutama pada 

interfrensi fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikal dengan 

memperhatikan kaidah bahasa yang ada, sehingga dapat menulis 

karangan dengan baik dan benar tanpa memasukkan campuran 

bahasa pertama B1 dan bahasa kedua B2. Selain itu upaya 

memotivasi siswa agar mengunakan bahasa Indonesia_dengan-baik 

dan benar. 

b. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang interfrensi 

bahasa jawa ke dalam bahasa Indonesia pada bidang sosiolinguistik 

pada interfrensi fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikal pada 

karangan siswa sehingga guru dapat mengevaluasi diri dan suatu 

ketidak tepatan dalam bahasa.  

c. Bagi Pembaca 

Pebelitian ini diharapkan mampu memahami interfrensi bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa, terutama pada interfrensi fonologi, 

morfologi, sintaksis dan leksikal yang-sesuai-dengan kaidah 

bahasa dan ketepatab bahasa yang-baik dan-benar. 
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