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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Setiap individu manusia tidak akan pernah luput dari berkomunikasi 

antar sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun di 

lingkungan masyarakat tempat  mereka bergaul dan beranak pinak. Bentuk 

yang dihasilkan dari komunikasi mereka adalah bahasa. Dari sinilah bahasa itu 

memiliki peranan penting dalam kehidupan seorang manusia, tidak hanya 

manusia yang menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Hal  ini dapat 

dibuktikan dengan melihat kehidupan hewan sebagai makhluk Tuhan. Mereka  

berbicara dengan menggunakan bahasa meskipun tak bisa dimengerti bahasa 

yang diucapkannya oleh manusia normal seutuhnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan aneka ragam 

bahasa yang dihasilkan oleh suatu kelompok masyarakat baik secara lisan 

maupun secara tertulis. Dengan implementasi seperti ini, dapat kita jumpai 

bahwa aneka ragam bahasa yang dihasilkan oleh masyarakat  adalah bahasa 

yang pertama dan kedua. 

Bahasa adalah suatu sistem perisyaratan (semiotik) yang terdiri dari 

unsur-unsur isyarat dan hubungan antar unsur-unsur itu (Nababan, 1991:1). 

Secara tradisional bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk 

berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep 

atau juga perasaan. Jadi, fungsi bahasa yang paling mendasar adalah sebagai 
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alat komunikasi, yakni sebagai alat pergaulan antarsesama dan alat untuk 

menyampaikan pikiran.  

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya sangat luas, 

penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa daerah 

serta berbagai latar belakang budaya yang tidak sama. Oleh karena alasan 

tersebut, Indonesia disebut negara yang kaya akan budaya. Salah satu di antara 

kekayaan budaya Indonesia adalah adanya bahasa daerah. Berdasarkan peta 

bahasa yang dibuat oleh pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, ada 

sekitar 726 buah bahasa daerah dengan jumlah penutur setiap bahasa berkisar 

antara 100 orang (ada di Irian Jaya) sampai yang lebih dari 50 juta (penutur 

bahasa Jawa) (Chaer dan Agustina, 2008: 294). Bahasa Jawa adalah salah satu 

bahasa daerah dengan jumlah penutur  yang besar, hal ini dapat dilihat dari 

bahasa Jawa yang digunakan di daerah Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur 

kecuali Madura. Bahasa Jawa termasuk dari sekian banyak bahasa daerah yang 

mendukung keutuhan dan kelanjutan kehidupan kebudayaan 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. Saling pengaruh itu dapat 
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dilihat pada pemakaian bahasa Indonesia yang disisipi oleh kosa kata bahasa 

daerah atau sebaliknya.  

Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah mempunyai fungsi dan peranan 

yang sangat penting di lingkungan sekolah di daerah Tambaksari, karena di 

samping sebagai bahasa ibu dan bahasa dalam pergaulan, juga berfungsi 

sebagai bahasa pengantar saat mereka berada dalam kelas. Kebiasaan dalam 

penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari seringkali bercampur 

aduk saat mereka menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak 

mustahil jika dalam pemakaiannya terjadi interferensi bahasa.  Menurut 

Mackey (dalam Tarigan 1988:3), seorang dwibahasawan adalah orang yang 

menggunakan bahasa secara bergantian, tetapi titik tempat seseorang 

sesungguhnya menjadi dwibahasawan memang sukar bahkan tidak mungkin 

ditentukan.  

Di Indonesia terdapat banyak sekali sekolah tingkat dasar, antara lain 

sekolah dasar negeri Tambaksari 03. SD Negeri Tambaksari 03 merupakan 

sekolah tingkat dasar yang terletak di daerah Kedungreja, Kabupaten Cilacap. 

Mayoritas siswa dan siswinya adalah penduduk Jawa yang setiap hari masih 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa, sehingga tidak menutup 

kemungkinan dalam penyampaian informasi atau berkomunikasi antara 

penutur dan mitra tutur terdapat ketidakpatuhan pemakaian atau penyimpangan 

bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia.  

Interferensi merupakan fenomena penyimpangan kaidah kebahasaan 

yang terjadi akibat seseorang menguasai dua bahasa atau lebih. Aslinda (2010: 
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65) berpendapat bahwa Interferensi sebagai penyimpangan karena unsur yang 

diserap oleh sebuah bahasa sudah ada padanannya dalam bahasa penyerap. 

Jadi, manifestasi penyebab terjadinya interferensi adalah kemampuan penutur 

dalam menggunakan bahasa tertentu.  

Dari segi kebahasaan, interferensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

interferensi bentuk dan interferensi arti. Interferensi bentuk meliputi unsur 

bahasa dan variasi bahasa, sedangkan interferensi bahasa meliputi interferensi 

leksikal, morfologi, dan sintaksis”. Pembahasan tentang interferensi sangat luas 

cakupannya, namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas tentang 

interferensi fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik bahasa Jawa dalam 

pemakaian bahasa Indonesia yang terdapat pada tuturan siswa di SD negeri 

Tambaksari 03, Kedungreja Kabupaten Cilacap.   

Siswa SD yang terletak di daerah pedesaan dalam kehidupan sehari-hari 

di rumah maupun di lingkungan sekolah dalam berkomunikasi dengan teman 

dan orang tua ia selalau menggunakan bahasa daerahnya (BI). Bahasa daerah 

(Jawa) yang mereka gunakan dalam berkomunikasi/berbicara dengan lawan 

tuturnya selalu digunakan saat mereka berada dilingkungan sekolah, ketika 

siswa berada di kelas maupun di luar kelas saat menggunakan bahasa kedua 

selalu tersisipi bahasa pertama. Selain kontak bahasa, faktor penyebab 

timbulnya interferensi adalah masih kurangnya kosakata bahasa kedua yang 

dikuasai oleh siswa SD. Nababan (1991: 35), interferensi merupakan 

kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran 

bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Seperti halnya 
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ketika peneliti mengantarkan saudara yang berjualan di kantin sekolah SD 

Negeri Tambaksari 03, peneliti menemukan fenomena siswa yang 

menggunakan dua bahasa saat berbicara dengan temannya di kantin, yaitu 

dengan menggunakan bahasa Indonesia namun sering tersisipi bahasa daerah 

(Jawa). Fenomena yang kedua saat peneliti mengantarkan keponakan untuk 

berenang. Peneliti melihat anak-anak SD yang sedang berenang dan 

berbincang-bincang dengan teman sebayanya menggunakan dua bahasa, dan 

ketika salah satu guru dari SD tersebut berbicara dengan siswa, maka siswa 

tersebut menjawab dengan bahasa Indonesia yang terkadang tanpa sadar 

tersisipi oleh bahasa Jawa (daerah). 

Fenomena selanjutnya peneliti temukan ketika siswa sedang berada di 

luar kelas saat mereka bermain dengan temannya. Bahasa yang mereka 

gunakan adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Fenomena itu bukan 

hanya terjadi di luar kelas, tetapi saat proses pembelajaran di kelas pun siswa 

tanpa sadar menggunakan dua bahasa saat mereka menjawab pertanyaan dan 

bertanya dengan gurunya. Untuk mengetahui fenomena yang peneliti lihat dan 

dengar, maka peneliti mengadakan penelitian tentang fenomena tersebut 

dengan penelitian secara empiris. Sejalan dengan peran bahasa daerah terhadap 

perkembangan bahasa Indonesia, siswa sebagai pembelajar bahasa Indonesia 

justru seringkali tanpa sadar telah merusak dan menghambat perkembangan 

bahasa Indonesia dengan cara memakai istilah-istilah dalam bahasa daerah 

yang kurang sesuai dengan norma bahasa Indonesia yang ada. Namun 

kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri dikarenakan siswa SD sebagai 
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pembelajar bahasa Indonesia sebelumnya telah terbiasa menggunakan bahasa 

daerah dalam lingkungannya setiap saat. Oleh karenanya sudah pasti di dalam 

proses pendwibahasawannya banyak dipengaruhi bahasa daerah. 

Secara umum siswa SD di Indonesia menggunakan bahasa lebih dari 

satu, misalnya di Lampung siswa SD menggunakan bahasa Indonesia dan 

bahasa daerah yaitu bahasa Lampung sebagai bahasa ibu, siswa SD di Cilacap 

menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pertama dan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa kedua. Demikian pula halnya dengan siswa SD Negeri di 

Tambaksari 03, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. 

Siswa dapat dikatakan kedwibahasaan karena memiliki dan 

menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari sebagai bahasa 

pertama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Pemerolehan bahasa 

berbeda dengan pembelajaran bahasa. Orang  dewasa mempunyai dua cara 

yang berbeda berdikari dan mandiri mengenai pengembangan kompetensi 

dalam bahasa kedua. Pertama, pemerolehan bahasa merupakan proses yang 

bersamaan dengan cara anak-anak, mengembangkan kemampuan dalam bahasa 

pertama mereka. Pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar. Para 

pemeroleh bahasa tidak selalu sadar akan kenyataan bahwa mereka memakai 

bahasa untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya. 

Kedua, untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua dapat 

dilakukan dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan 

orang dewasa hanya dapat mempelajarinya. Akan tetapi, ada hipotesis 

pemerolehan belajar yang menuntut bahwa orang-orang dewasa juga 

Interferensi Bahasa Pertama..., Marfungah, FKIP UMP, 2012



7 

 

 

memperoleh bahasa, kemampuan memperoleh bahasa bahasa tidaklah hilang 

pada masa puber. Orang-orang dewasa juga dapat memanfaatkan sarana 

pemerolehan bahasa alamiah yang sama seperti yang dipakai anak-anak. 

Pemerolehan merupakan suatu proses yang amat kuat pada orang dewasa. 

Menurut Nababan (1991) sosiolinguistik memandang pertama-tama bahasa 

(language) sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi serta merupakan 

bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Pemakaian bahasa (language 

use) adalah bentuk interaksi sosial, yang terjadi didalam situasi-situasi yang 

kongkrit, ini berarti bahwa dengan pendekatan sosiolinguistik kita pelajari 

bahasa dalam kontek sosio-kultural serta situasi pemakainya. Dengan 

demikian, kita memandang bahasa tidak saja dari sudut penuturnya tetapi dari 

sudut pendengarnya. 

Seperti halnya saat peneliti sedang melaksanakan observasi. Di sini 

peneliti menemukan gejala interferensi bahasa pertama terhadap penggunaan 

bahasa kedua,  antara si penutur dengan mitra tutur, saat menggunakan bahasa 

kedua di dalam kelas. Penggunaan  bahasa pada hakekatnya merupakan proses 

interaksi yang bersifat verbal antara penutur dan pendengarnya. Seperti dalam 

contoh berikut: 

Guru  : ” Coba kipasnya dinyalakan.” 

Murid 1 : “ada sing sakit pak.” 

Guru  : ” siapa yang sakit?” 

Murid 2 : “Valen pak sing sakit” 

Guru  : “coba Valen istirahat di ruang UKS” 

Valen  : “malas lah pak, saya wedi ada setan” 
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka untuk mengetahui bagaimana 

sebenarnya interferensi  bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa kedua, 

penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “Interferensi Bahasa  

Pertama Terhadap Penggunaan Bahasa Kedua Siswa Kelas V dan VI SD 

Negeri Tambaksari 03 Kedungreja Cilacap”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dari 

penelitian ini adalah: “ Bagaimanakah Interferensi Bahasa Pertama Terhadap 

Penggunaan Bahasa Kedua Siswa Kelas V dan VI SD Negeri Tambaksari 03 

Kedungreja Cilacap?”. Secara khusus rumusan masalah ini adalah: 

(1) Bagaimanakah interferensi fonologi bahasa pertama terhadap penggunaan 

bahasa kedua siswa SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja Cilacap? 

(2) Bagaimanakah interferensi morfologi bahasa pertama terhadap penggunaan 

bahasa kedua siswa SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja Cilacap? 

(3) Bagaimanakah interferensi sintaksis bahasa pertama terhadap penggunaan 

bahasa kedua siswa SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja Cilacap? 

(4) Bagaimanakah interferensi semantik bahasa pertama terhadap penggunaan 

bahasa kedua siswa SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja Cilacap? 

(5) Apa sajakah faktor penyebab terjadinya interferensi?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah Interferensi bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa 
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kedua siswa kelas V dan VI SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja Cilacap’. 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) untuk mendeskripsikan interferensi fonologi bahasa pertama terhadap 

penggunaan bahasa kedua siswa SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja 

Cilacap. 

(2) untuk mendeskripsikan interferensi morfologi bahasa pertama terhadap 

penggunaan bahasa kedua siswa SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja 

Cilacap. 

(3) untuk mendeskripsikan interferensi sintaksis bahasa pertama terhadap 

penggunaan bahasa kedua siswa SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja 

Cilacap. 

(4) untuk mendeskripsikan interferensi semantik bahasa pertama terhadap 

penggunaan bahasa kedua siswa SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja 

Cilacap. 

(5) untuk mendeskripsikan apa sajakah faktor terjadinya interferensi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah sumbangan materi kajian 

sosiolinguistik khususnya mengenai interferensi yang meliputi bidang 

fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan referensi komunikasi 

bagi dunia pendidikan terutama guna meningkatkan keefektifan dalam 

pengajarannya menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien 
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supaya siswa dapat lebih aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar dan 

akan lebih termotivasi sehingga akan lebih mudah dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

c. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah penelitian 

sosiolinguistik 

 

1.4.2 Manfaat  Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperlancar komunikasi khususnya 

siswa dan guru, dengan memahami prinsip bahasa yang meliputi prinsip 

kerja sama dan kesatuan yang terinci dalam bentuk-bentuk komunikasi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat sebagai pengguna bahasa bahwa dengan memahami prinsip 

bahasa kualitas komunikasi menjadi meningkat. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupu 

pembaca supaya dapat menggunakan bahasanya dengan baik yaitu sesuai 

dengan prinsip bahasa yang berlaku. 
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