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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

2.1.  Kajian Penelitian yang Relevan 

Sri Lestari (2003) dalam laporan penelitian yang berjudul “ Interferensi 

Bahasa Sunda dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Karangan Narasi 

Siswa Kelas 1 SLTP N 3 Majenang Cilacap” dengan hasil temuan yang 

ditemukan yaitu jenis interferensi meliputi jenis morfologi, jenis interferensi 

leksikal, dan jenis interferensi sintaksis yang terdapat pada karangan siswa 

SLTP N 3 Majenang Kabupaten Cilacap. 

Budi Adi Wahyono (2003) dalam laporan penelitiannya yang berjudul “ 

Intereferensi Leksikal Bahasa Jawa Didalam Karangan Narasi Siswa Kelas  1 

SLTP N  1 Kaligondang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga” 

dengan hasil temuan yang ditemukan yaitu interferensi bentuk dasar, 

interferensi bentuk berimbuhan, interferensi bentuk ulang, dan interferensi 

bentuk majemuk.  

Suharti (2007) dalam laporan penelitian yang berjudul “ Interferensi 

Bahasa Arab Pada Bahasa  Indonesia dalam Surat Pembaca dan Salam Redaksi 

Pada Majalah Hidayah”  dengan hasil temuan yang ditemukan yaitu jenis 

interferensi dan faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa Arab pada 

bahasa Indonesia dalam surat pembaca dan salam redaksi pada majalah 

hidayah. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, penelitian 

tentang intereferensi sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang 
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menggunakan percakapan atau tuturan siswa SD sebagai sumber penelitian 

belum banyak dilakukan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang interferensi, 

akan tetapi penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu dengan objek penelitian yang berbeda. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti merasa tertarik akan 

kajian tentang interferensi. Karena itu, peneliti mengambil kajian tentang “ 

Interferensi Bahasa Pertama Terhadap Penggunaan Bahasa Kedua Siswa 

Kelas V dan VI SD Negeri Tambaksari 03 Kedungreja Cilacap”.   

 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1 Bahasa 

Keraf (1984: 16) bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat, 

berupa lambang bunyi-suara, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Chaer (2004: 

11) bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa adalah sistem 

lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 2008: 24).   

Bahasa merupakan sebuah media yang digunakan oleh manusia untuk 

berkomunikasi, untuk saling bertukar informasi, untuk mengungkapkan hasil 

pemikiran, untuk mengungkapkan perasaan pada orang lain dan untuk saling 

bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia memiliki berbagai 

bahasa daerah yang merupakan simbol keanekaragaman budaya, akan tetapi bangsa 
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Indonesia memiliki satu bahasa yang merupakan bahasa pemersatu yaitu bahasa 

Indonesia. 

 Bahasa Indonesia merupakan sistem tanda yang konvensinya didasarkan pada 

masyarakat Indonesia, yang digunakan juga sebagai alat komunikasi oleh masyarakat 

Indonesia (Wachid, 2010:14). sedangkan menurut Alwi (2008: 116 ) pengertian 

bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh anggota 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang digunakan manusia atau anggota masyarakat untuk 

berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, karena bahasa 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, dan bahasa 

merupakan suatu sistem atau kesatuan unsur. 

 

2.2.2  Pemerolehan Bahasa 

Garcia (dalam Sabarti, 1997:3), mengatakan bahwa pemerolehan bahasa 

anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu 

rangkaian kesatuan, yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju 

gabungan kata yang lebih rumit (sintaksis). Pemerolehan bahasa seperti yang 

dikatakan Mc Graw (dalam Sabarti, 1997:4) pertama mengatakan bahwa 

pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak, tiba-tiba. 

Kebebasan berbahasa dimulai sejak sekitar satu tahun di kala anak-anak 

menggunakan kata-kata lepas atau terpisah dari sandi kebahasaan untuk 

mencapai aneka tujuan sosial mereka. Kedua, mengatakan bahwa pemerolehan 
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bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual atau bertahap yang muncul dari 

prestasi-prestasi motorik, sosial dan kognitif pralinguistik. 

Tarigan (1986: 243) mengatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah 

suatu proses yang digunakan oleh kanak-kanak untuk menyesuaikan 

serangkaian hipotesisi yang makin bertambah rumit ataupun teori-teori yang 

masih terpendam ataupun sembunyi-sembunyi atau tersembunyi yang mungkin 

sekali terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya sampai memilih berdasarkan 

suatu tataran penilaian atau tata bahasa yang paling baik serta yang paling 

sederhana dari bahasa. Chaer (2003: 167) pemerolehan bahasa atau akuisisi 

bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seseorang  kanak-kanak 

ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. 

Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa 

yaitu merupakan suatu proses di mana seorang anak pertama kali mendapatkan 

bahasa yang secara tidak sengaja, tiba-tiba atau mengikuti atau menirukan 

bahasa yang digunakan oleh lingkungannya dan merangkainya menjadi sebuah 

kalimat. 

 

2.2.3 Kedwibahasaan 

Chaer dan Leonie Agustina (2004: 87) berpendapat bahwa 

kedwibahasaan merupakan satu rentangan berjenjang mulai menguasai bahasa 

pertama dengan baik ditambah sedikit akan bahasa kedua, dilanjutkan dengan 

penguasaan bahasa kedua yang berjenjang meningkat, sampai menguasai 

bahasa kedua itu sama baiknya dengan penguasaan bahasa pertama. 
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Alwi (2008: 349) kedwibahasaan adalah perihal memakai dua bahasa, 

seperti bahasa daerah di samping bahasa nasional. Soewito (dalam Sarwiji, 

2008: 2) menegaskan bahwa istilah kedwibahasaan merupakan istilah yang 

pengertiannya bersifat nisbi. 

 Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kedwibahasaan adalah bagaimana seorang anak dapat menggunakan dua 

bahasa secara baik dan benar, dan tidak mencampur adukan antara bahasa 

pertama dalam menggunakan bahasa kedua. 

 

2.2.4 Bahasa Pertama 

Bahasa pertama dalam penelitian ini adalah bahasa daerah atau bahasa 

ibu yakni bahasa pertama yang pertama kali digunakan oleh seseorang (bahasa 

daerah). Bahasa ibu dipelajari anak-anak semenjak ia diahirkan. Bahasa ini 

dipelajari mereka sambil bermain dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Bagi mereka sudah tumbuh rasa bahasanya dan kata-kata bagi mereka telah 

menjadi pertalian alami. Tidak perlu mencari bangun kalimat dan memilih 

kata-kata sesuai untuk melahirkan pikirannya. Semuanya sudah tersedia dan 

setiap saat untuk dilahirkannya secara spontan. 

Bahasa pertama menurut Maclaughin (dalam Mar’at, 2005: 91) bahasa 

yang secara kronologis pertama-tama dikuasai.  

Dari  pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa pertama ialah 

bahasa yang pertama-tama anak peroleh dari ibunya, dan biasanya bahasa 

tersebut diperoleh dengan cara meniru kata-kata yang diucapkan oleh ibunya. 
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2.2.5  Bahasa Kedua 

Bahasa kedua pada penelitian ini adalah bahasa yang diajarkan kepada 

siswa-siswi pada waktu mereka mulai sekolah dan memasuki sekolah, dan 

bahasa itu telah menjadi bahasa pengantar mata pelajaran. Sebelum memasuki 

sekolah, anak-anak itu telah memiliki bahasa yang mereka bawa sejak lahir. 

Pada umumnya bahasa itu disebut bahasa ibu atau bahasa daerah. Pengertian 

kedua atau bahasa kedua adalah bahasa kedua dari bahasa pertama bagi anak 

yang bahasa pertamanya bahasa daerah atau bahasa ibu  (Broto, 1978: 30). 

Bahasa kedua menurut Maclaughin (dalam Mar’at, 2005: 91) bahasa 

yang diperoleh sesudah memperoleh bahasa pertama. Alwi (2008: 116) bahasa 

kedua adalah bahasa yang dikuasai oleh bahasawan bersama bahasa ibu pada 

masa awal hidupnya dan secara sosiokultural dianggap sebagai bahasa sendiri. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa 

kedua ialah bahasa yang diperoleh anak saat anak sudah memperoleh atau  

menguasai bahasa pertama (BI).  

 
2.2.6 Interferensi 

Kontak bahasa yang terjadi pada diri dwibahasaan menimbulkan saling 

pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Saling pengaruh atau 

pengaruh timbal balik tersebut akan menjadi semakin intensif apabila jumlah 

dwibahasawan yang menggunakan kedua bahasa tersebut semakin besar. 

Artinya intensitas saling pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa kedua 

berbanding lurus dengan jumlah dwibahasaan yang menggunakan kedua 

bahasa itu. Saling pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa kedua berarti 
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bahasa pertama dapat mempengaruhi bahasa kedua, atau sebaliknya bahasa 

kedua mempengaruhi bahasa pertama. Kontak bahasa pertama dan bahasa 

kedua terjadi pada individu yang menggunakan kedua bahasa itu secara 

bergantian. Bahasa yang paling dikuasai oleh seorang dwibahasawan 

berpengaruh besar terhadap pemerolehan bahasa berikutnya. Biasanya bahasa 

yang paling dikuasai itu adalah bahasa ibu. Semakin tinggi taraf penguasaan 

bahasa kedua semakin kecil pengaruh bahasa kedua. Penguasaan itu dapat 

hilang sama sekali pada saat sang anak menguasai baik bahasa pertama dan 

bahasa kedua dengan taraf yang sama baiknya. 

Pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua atau sebaliknya 

bahasa kedua terhadap bahasa pertama dapat terjadi pada setiap sistem atau 

unsur bahasa karena pembicara menggunakan sistem atau unsur bahasa 

pertama dalam menggunakan bahasa kedua atau sebaliknya. Sistem bahasa 

yang digunakan dapat berupa sistem fonologi, morfologi dan leksikal. 

Sepanjang bahasa yang digunakan itu memiliki kesamaan dalam kedua bahasa 

tersebut maka belum terjadi kekacauan, akan tetapi apabila sistem bahasa yang 

digunakan berbeda pada kedua bahasa itu maka mulailah timbul kekacauan. 

Penggunaan sistem bahasa tertentu pada bahasa lainnya disebut transfer atau 

pemindahan atau sistem fonologi, morfologi, sintaksis.  

Berdasarkan sifatnya transfer dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

transfer yang bersifat membantu karena kesamaan atau kesejajaran disebut 

dengan “transfer positif” sebaliknya apabila transfer itu bersifat mengacaukan 

karena perbedaan sistem bahasa maka transfer ini disebut “transfer negatif”. 

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



18 

 

 

Transfer positif terjadi apabila seorang pembicara menggunakan sistem bahasa 

pertama pada saat berbicara bahasa kedua sedangkan sistem itu kebetulan sama 

pada kedua bahasa itu. Transfer negatif  tersebut lebih dikenal dengan istilah 

interferensi dalam pemerolehan bahasa kedua. Istilah interferensi  pertama kali 

digunakan oleh Weinreich (Chaer, 2004:120) untuk menyebut adanya 

perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa 

tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang 

bilingual. Penutur yang bilingual adalah penutur yang menggunakan dua 

bahasa secara bergantian, penutur  bilingual yang mempunyai kemampuan 

terhadap BI dan B2 sama baiknya, tentu tidak mempunyai kesulitan untuk 

menggunakan kedua bahasa itu kapan saja diperlukan, karena tindak kaku 

kedua bahasa itu terpisah dan bekerja sendiri-sendiri. Penutur seperti ini oleh 

Ervin dan Osgood (dalam Chaer, 2004: 121) disebut berkemampuan bahasa 

yang sejajar. Sedangkan yang kemampuan terhadap B2 jauh lebih rendah atau 

tidak sama dari kemampuan terhadap BI-nya disebut berkemampuan bahasa 

yang majemuk. Penutur yang mempunyai kesulitan dalam menggunakan B2-

nya karena akan dipengaruhi oleh kemampuan BI-nya. 

 

2.6.1 Pengertian Interferensi  

Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich (dalam 

Chaer, 2004: 120) untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa 

sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur 

bahasa lain yang dilakukan oleh penutur  
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yang bilingual. Interferensi mengacu pada adanya penyimpangan dalam 

menggunakan  

suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Serpihan-serpihan klausa 

dari bahasa lain dalam suatu kalimat bahasa lain juga dianggap sebagai 

peristiwa interferensi. 

Sebelum penulis memberikan batasan tentang interferensi, penulis kutip 

beberapa pendapat para ahli tentang interferensi. Interferensi adalah kekacauan 

bahasa yang dilakukan oleh penutur yang berdwibahasa atau bilingual 

(Nababan, 1991: 35). Adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa 

dengan memasukkan sistem bahasa lain, yang bagi golongan puris (golongan 

yang mempertahankan kemurnian bahasa) dianggap sebagai suatu kesalahan 

(Chaer, 2004: 124). Interferensi merupakan salah satu mekanisme yang cukup 

frekuntif dalam perubahan bahasa, bahkan dalam abad ke – 20 ini. Persentuhan 

antar bahasa-bahasa semakin kompleks. Interferensi dapat dikatakan sebagai 

gejala perubahan terbesar, terpenting, dan paling dominan dalam bahasa. 

Interferensi diartikan juga sebagai masuknya unsur serapan ke dalam 

bahasa lain yang bersifat melanggar kaidah gramatikal bahasa yang menyerap 

(Alwi dkk, 2008: 542). Menurut Alwasilah (dalam Denes dkk, 1991: 16) 

pengertian interferensi berdasarkan rumusan Hartman dan Strork. Dalam 

rumusan itu dinyatakan bahwa interferensi merupakan kekeliruan yang 

disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan (ujaran) 

suatu bahasa terhadap bahasa lain mencakupi pengucapan satuan bunyi, tata 

bahasa, dan kosakata. 
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Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa interferensi bahasa adalah merupakan penyimpangan dari kaidah bahasa 

yang dikuasai dwibahasaan sebagai penguasaan lebih dari satu bahasa. 

Interferensi juga di artikan sebagai kekeliruan yang disebabkan terbawanya 

kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek ibu kedalam bahasa atau dialek 

kedua. Setiap bahasa akan mengalami perubahan selama bahasa itu masih 

dipakai sering kali perubahan itu tidak bisa kita sadari.  Salah satu perubahan 

bahasa adalah karena pengaruh bahasa lain peristiwa pemakaian unsur bahasa 

yang satu ke dalam  unsur bahasa yang lain terjadi dalam diri si penutur dan 

menyebabkan penyimpangan penggunaan bahasa. 

 

2.6.2 Aspek - Aspek  Interferensi 

Interferensi merupakan gejala umum dalam sosiolinguistik yang terjadi 

sehingga akibat dari kontak bahasa, yaitu penggunaan dua bahasa atau lebih 

dalam masyarakat tutur yang multilingual. Hal ini merupakan suatu masalah 

yang menarik perhatian para ahli bahasa. Interferensi yang dikemukan oleh 

Weinreich (dalam Chaer, 2004: 122) dalam bukunya Language in Contact. 

Interferensi yang dikemukan oleh Weinreich adalah interferensi yang tampak 

dalam perubahan sistem suatu bahasa, baik mengenai sistem fonologi, 

morfologi maupun sistem lainnya. 

 

2.6.2.1  Interferensi Fonologi (Tata Bunyi) 

Interferensi dalam bidang tata bunyi ini akan tampak, dalam hal ini 

pengucapan fonem-fonem tertentu oleh seorang penutur berupa penambahan 
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fonem, penghilangan fonem dan penyesuaian /penggantian fonem atau 

Netralisasi perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan 

(Masnur Muslich, 2008:122-123). Misalnya jika penutur orang Jawa 

mengucapkan kata-kata berupa nama tempat yang berawal dari bunyi /b/, /d/, 

/g/, dan /j/, misalnya pada kata Bandung, Deli, Gombong, dan Jambi. 

Seringkali orang Jawa mengucapkannya dengan /mBandung, mBanyumas, 

mBali, mBengkulu/, /nDeli/, /ngGombong/, dan /nJambi/. 

 
2.6.2.2  Interferensi Morfologi (Tata Bentuk) 

Interferensi dalam bidang tata bentuk atau bidang morfologi terjadi 

apabila dalam pembentukan kata suatu bahasa terserap afiks atau imbuhan 

dalam bahasa indonesia memiliki empat jenis imbuhan yaitu awalan (prefiks), 

sisipan (infiks), akhiran (sufiks), dan imbuhan terbelah atau imbuhan awalan 

dan akhiran (konfiks) (Zaenal Arifin dan Junaiyah, 2009: 4-11). Dalam bahasa 

Indonesia sering terjadi penyerapan afiks-afiks /di-kan/, /ke-an/, /an/, misalnya 

dalam kata-kata: /kepukul/, /ketabrak/, /kebesaran/, /kekecilan/, /kemahalan/. 

Kata-kata tersebut tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, kata-kata itu 

merupakan pengaruh dari bahasa Jawa. Kata-kata tersebut seharusnya dalam 

bahasa Indonesia adalah: /terpukul/, /tertabrak/, /terlalu besar/, /terlalu kecil/, 

/terlalu mahal/. 

 
2.6.2.2.1. Proses Morfologi Bahasa Jawa 

Proses morfologi adalah proses pembentukan kata dari satuan lain yang 

merupakan bentuk dasarnya (Ramlan, 1987: 46). Sudaryanto (dalam Endang 
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Nurhayati dan Siti Mulyani, 2006: 67) mengatakan bahwa proses morfologi 

adalah proses pengubahan kata dengan cara yang teratur atau keteraturan cara 

pengubahan dengan alat yang sama, menimbulkan komponen maknawi baru 

pada kata hasil pengubahan, kata baru yang dihasilkan bersifat polimorfemis. 

Proses morfologi menurut Zaenal Arifin dan Junaiyah (2009: 8-9) adalah suatu 

proses yang mengubah leksem menjadi kata. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

morfologi adalah proses pembentukan kata yang membicarakan hubungan 

structural antara morfem-morfem.  

 
2.6.2.2.2. Proses Pengimbuhan atau Wuwuhan 

Proses pengimbuhan, atau afiksasi dalam bahasa Jawa disebut proses 

wuwuhan.  untuk membentuk morfem baru atau satuan yang lebih luas. Hasil 

bentukannya biasa disebut satuan besar yaitu kata. Sistem pengimbuhan dalam 

bahasa Jawa terdiri dari beberapa cara yaitu dengan cara memberikan imbuhan 

di tengah atau seselan dengan imbuhan di belakang atau, dan panambah 

memberikan imbuhan bersama yaitu konfiks atau ater-ater + asal/dasar + 

panambang, seselan + asal/dasar + panambang, serta pengimbuhan bergantian 

atau simulfiks atau ater-ater + asal/dasar – andhahan + panambang atau 

bentuk sebaliknya. 

2.6.2.2.3. Pengimbuhan di Depan atau Ater-Ater 

Pengimbuhan ater-ater adalah proses pengimbuhan morfem tunggal 

atau kompleks dengan morfem ikat yang disebut ater-ater yang diletakkan di 

depan morfem tersebut, misalnya a + klambi menjadi aklambi 
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‘berpakaian’.Dalam bahasa Jawa imbuhan di depan memiliki jumlah yang 

relatif cukup banyak. Imbuhan tersebut antara lain: N- (n-, ny-, m-, ng-), dak-

/tak-, kok-/tok-, di-, ka-, ke-, a-, saN-, paN-, ma-, me-, sa-, pa-, pi-, pra-, tar-, 

kuma-, kami-, dan kapi-. 

Morfem N- biasanya melekat pada morfem yang berawalan fonem-fonem 

tertentu sesuai dengan karakteristik masing-masing. Morfem N-(ng-) biasanya 

melekat pada morfem yang berawalan a, i, u, e, o, k, g. 

Contoh: 

 ng- + abang menjadi ngabang ‘memberi warna merah’.  

Morfem N-(n-) biasanya melekat pada morfem yang berawalan fonem 

t, d. 

Contoh: n- + tuku ‘beli’ menjadi nuku ‘membeli’. Morfem N-(m-) melekat pada 

morfem yang diawali dengan fonem p, b, w, a. Contoh: m- + bobol  ‘jebol’ 

menjadi mbobol ‘menjebol’. Morfem N-(ny-) biasanya diletakkan pada 

morfem yang berawalan fonem c, s. Pada n- dan ny- jika bergabung dengan 

morfem berawalan fonem s sering terjadi pergantian atau tumpang tindih dalam 

pemakaiannya. contoh: N- + susu  menjadi nyusu dan nusu yaitu menyusui, 

kedua bentuk ini sama-sama digunakan. Morfem yang fonem awalnya k, t, p, c, 

s jika dilekati N-, fonem tersebut cenderung hilang atau terjadi proses, 

misalnya: N- + tuku menjadi nuku, fonem /t/ hilang. 

Awalan N- berfungsi untuk membentuk kata kerja, atau merubah jenis 

kata lain menjadi kata kerja aktif. Seperti halnya awalan N-, awalan dak-/tak-, 

kok-/tok-, di-, juga membentuk kata kerja, yaitu kata kerja pasif, contoh: di- + 
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tulis ‘tulis’ menjadi ditulis ‘ditulis’. Awalan paN-, meskipun pada umumnya 

N- membentuk kata kerja tetapi paN- tidak membentuk verba, tetapi 

membentuk nomina. 

Contoh: PaN- + gawe ’buat’ menjadi panggawe ‘pembuat’. 

 

2.6.2.2.4. Pengimbuhan di Belakang atau Penambang 

Imbuhan di belakang atau akhiran dalam bahasa Jawa disebut 

panambang. Akhiran dalam bahasa Jawa adalah, antara lain: -i, -ake, -a, - en, -

na, -ana, -an dan –e. Akhiran –I, -ake, -a, -en, -na, dan –ana berfungsi untuk 

membentuk kelompok verba atau cenderung membentuk kata kerja. Untuk 

akhiran –I dan –ake merupakan akhoran yang memiliki kecenderungan melekat 

pada morfem lain secara simulfiks atau konfiks, dan tidak melekat sendiri 

dengan morfem asal tetapi morfem dasar, seperti akhiran yang lain. 

 

2.6.2.2.5. Pengimbuhan Bersama/ Bergantian atau Konfiks/ Simulfiks 

Imbuhan yang melekatnya dengan morfem lain bersamaan atau 

bergantian dengan imbuhan lain biasa disebut dengan morfem kkonfiks atau 

simulfiks. Imbuhan ini dalam bahasa jawa jumlahnya cukup banyak. Imbuhan 

tersebut merupakan gabungan morfem awalan dengan akhiran, dan morfem 

sisipan dengan akhiran. Funsi imbuhan ini bervariasai yitu bisa untuk 

membentuk kelompok verba, nomina, verba dan nomina, dan di luar verba dan 

nomina, imbuhan-imbuhan tersebut adalah: ka- / -an, ke- / -an, ke- / -en, N- / -i, 

N- / -ake, N- / -na, paN- / -an, paN- / -e, pa- / -an, pi- / -an, pra- / -an, tak- / -

ane, tak - / -e, tak- / -i, tak- / -na, tak- / -ana, tak- / -a, kok- / -i, kok- / -ake/ -ke, 
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kok- / -a, kok- / -na, kok- / -ana, di- / -i, di- / -ake, kami- / -en, kami- / an, sa- / 

-e, -in- / -an. 

Proses peletakkan morfem konfiks atau simulfiks tersebut dapat dilihat pada 

contoh-contoh berikut: Ka- + butuh + -an menjadi kabutuhan ‘keperluan’ 

Konfiks –in-/-I memiliki arti seperti konfiks di-/-i, yaitu dikerjakan oleh 

orang ketiga. Imbuhan lain yang terdapat dalam buku-buku tradisional seperti 

yang terdapat dalam Poerwadarminta (dalam Endang Nurhayati dan Siti 

Mulyani, 2006: 91) antara lain: pri-, pari-, be-, ber-, je-, jer-, dan –ge yang 

melekat pada morfem-morfem tertentu saja, dan jika dirunut derivasinya tidak 

dapat ditemukan secara mewakili, sehingga kata atau morfem yang dilekati 

imbuhan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam morfem dasar atau pradasar 

atau mungkin asal, tergantung pada bentuk masing-masing. 

2.6.2.2.6. Proses Pengulangan atau Rangkep 

Proses pengulangan atau reduplikasi, dan dalam istilah Jawa rangkep 

adalah pengulangan satuan gramatik sebagian atau seluruhnya, dengan variasi 

fonem ataupun tidak (Ramlan, 1987: 57). Siamtupang ( dalam Endang 

Nurhayati dan Siti Mulyani, 2006: 91) menguraikan reduplikasi sebagai proses 

morfisme yang mengubah bentuk, kata dan arti. Zaenal Arifin dan Juniayah 

(2009: 11-12) reduplikasi atau pengulangan adalah proses morfologi yang 

memubah sebuah leksem menjadi kata setelah mengalami proses morfologis 

reduplikasi, dwipura (pengulangan suku awal), dwilingga (pengulangan 

penuh), dwilingga salin swara (pengulangan penuh yang berubah bunyi) dan 

dwiwasana (pengulangan suku akhir). Bauer (dalam Endang Nurhayati dan Siti 
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Mulyani, 2006: 92) reduplikasi adalah pengulangan kata yang dapat 

ditambahkan (diulang) di depan atau belakang dari bentuk dasarnya.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa reduplikasi 

adalah proses pembentukan bentuk yang lebih luas dengan bahan dasar kata 

dengan hasil kata, atau bentuk polifemis, sedangkan cara pengulangan dapat 

sebagian, dapat seluruhnya, dapat ulangan bagian depan dan belakang dan 

dapat juga dengan menambahkan afiks. Hasil pembentukan pengulangan 

disebut sebagai kata ulang. 

2.6.2.2.6.1. Pengulangan Penuh atau Dwilingga 

Pengulangan penuh adalah pengulangan morfem dasar atau morfem 

asal secara utuh. Pengulangan bentuk lingga atau asal diistilahkan dengan 

dwilingga atau dua lingga. Contoh:   

Udan + R menjadi udan-udan ‘hujan-hujan’ 

2.6.2.2.6.2. Pengulangan Perubahan Bunyi atau Dwilingga Salin Swara 

Pengulangan perubahan bunyi atau dwilingga salin swara adala 

pengulangan dengan mengubah bunyi dari kata dasar yang diulang. Perubahan 

bunyi dapat terjadi pada morfem bagian depan, bagian belakang dan dapat juga 

terjadi pada kedua morfem yaitu bagian depan dan belakang. Contoh: Lunga + 

R menjadi lunga-lunga ‘berkali-kali pergi’ 

2.6.2.2.6.3. Pengulangan Parsial Akhir atau Dwiwasana 

Pengulangan parsial akhir atau dwiwasana adalah pengulangan silabe 

akhir, yang diulang di belakang silabe akhir tersebut. Contoh: Nyenges 
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‘bertindak untuk mempermalukan’ + R menjadi nyengenges ‘tertawa dengan 

niat tertentu yang tidak baik. 

 

2.6.2.2.6.3. Pengulangan dengan Pembubuhan Afiks 

Pengulangan dengan pembubuhan afiks adalah pengulangan bentuk 

dasar dengan menambahkan afiks pada perulangannya. Afiks yang dibubuhkan 

adalah awalan, sisipan, akhiran dan gabungan awalan dan akhiran. Contoh: Sa- 

+ dalan + R menjadi sedalan-dalan ‘sepanjang jalan’ 

 

2.6.2.2.6.4. Pengulangan Semu 

Pengulangan semu adalah bentuk morfem yang terliahat seperti 

mengalami pengulangan tetapi sebetulnya kata dasar atau bentuk dasar, 

sehingga sebetulnya tidak terjadi proses pengulangan. Kata yang dianggap 

sebagai kata dasarnya juga tidak menunjukkanrelasi terhadap bentuk ulangnya. 

Kata-kata ini hanya memiliki satu makna dan tidak menunjukkan adanya relasi 

makna dengan bentuk dasarnya, sedangkan bentuk dasarnya ada yang tak 

berarti atau mengandung arti dan jika berarti menunjukkan arti yang berbeda 

sama sekali. 

 

2.6.2.2.6.4.  Pengulangan Semantik 

Reduplikasi semantik adalah pengulangan arti melalui penggabungan 

dua bentuk yang mengandung arti yang sinonim. Dalam bahasa Jawa bentuk 

pengulangan semacam ini dianamakan bentuk saroja ‘rangkap’. Contoh: Adhap 

+ asor menjadi adhap-asor ‘sopan’ 
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2.6.2.2.6.4. Proses Pemajemukan atau Camboran 

Peoses pemajemukan adalah penggaungan dua kata aatau lebih yang 

memunculkan satu kata baru dengan arti baru (Ramlan, 1987: 69). Tutut Tugianti 

(2008: 31) pemajemukan adalah penggabungan kata dengan kata yang membentuk 

referen atau arti baru. Zaenal Arifin dan Junaiyah (2006: 12) pemajemukan atau 

penggabungan adalah proses morfologis yang mengubah gabungan leksem menjadi 

satu kata, yakni kata majemuk. Dalam buku-buku tata bahasa Jawa tradisional kata 

majemuk berarti penggabungan dua kata atau lebih, yang menghasilkan bentuk 

baru dengan satu arti, tetapi ada juga yang menunjukkan gejala bahwa arti kata 

masing-masing masih terlihat. Bentuk camboran ‘kata majemuk’ dibedakan 

menjadi utuh dan singkatan atau penggalan. Istilahnya camboran wutuh dan 

camboran tugel. Dari aspek arti, kata majemuk dibedakan menjadi kata majemuk 

bermakna tunggal dan bermakna renggang yaitu masih memperlihatkan arti dari 

bentuk dasar masing-masing, yang dalam bahasa Jawa diistilahkan sebagai 

camboran tunggal, dan camboran udhar. Ditinjau dari relasi hubungan makna antar 

bentuk dasar yang digabungkan dibedakan menjadi tiga yaitu: (1) bermakna 

sederajat: maksudnya kata pertama dan kedua memiliki makna yang sederajat; 

(2)kata kedua sebagai kata keterangan kata pertama, atau kata kedua berfungsi 

menerangkan kata pertama; (3) kata pertama sebagai keterangan kata kedua, atau 

kata pertama berfungsi menerangkan kata kedua. Hal-hal tersebut dapat dilihat 

dalam Poerwadartinta (dalam Endang Nurhayati dan Siti Mulyani, 2006: 101). 

Contoh: Raja + lele menjadi raja lele ‘jenis beras’ 
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2.6.2.3  Interferensi Sintaksis (Tata kalimat) 

Interferensi dalam bidang tata kalimat termasuk peristiwa yang jarang 

terjadi. Tetapi karena pada struktur kalimat merupakan ciri utama kemandirian 

suatu bahasa, maka penyimpangan dalam hal ini biasanya dianggap sesuatu 

yang mendasar yang perlu dihindarkan penyimpangan dalam hal ini struktur 

kalimat terjadi karena di dalam diri penutur terdapat kontak bahasa antara 

bahasa yang sedang diucapkannya dengan bahasa yang sudah dikuasainya, 

misalnya pada kalimat /rumahnya ayahnya Ali yang besar sendiri di kampung 

itu/. Kalimat tersebut berasal dari bahasa Jawa yang berbunyi omahe bapake 

Ali sing gedhe dhewe ing kampung iku. Maksud kalimat itu menurut bahasa 

Indonesia adalah /rumah ayah Ali yang paling besar di kampung itu/.  

 
 
2.6.2.3.1. Kalimat Berita atau Ukara Carita/Warta 

 Kalimat berita adalah kalimat yang fungsinya untuk menginformasikan atau 

menyiarkan tanpa mengharap respon tertentu. Sedangkan dalam paramasastra 

jawa disebutkan: wedharing gagasaning manungsa, tumuju marangwong kang 

diajak guneman supaya mangerti isi kang diwedharake kang magepokan karo 

awake dhewe utawa liyan nyritakake kedadeyan kang mentas diringu, 

dideleng, rinasa, pitutur lan liya-liyane sarta katitik saka wasesane kang 

awujud bawa, kriya sarta katitik saka lagu ucapane. 

Contoh:  

Aku ora munggah pangkat. 
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2.6.2.3.2. Kalimat Pertanyaan atau Ukara Pitakon 

 Kalimat pertanyaan adalah kalimat yang dibentuk untuk memancing responsi 

yang berupa jawaban atau kalimat yang memerlukan jawaban dari pendengar. 

Dalam paramasastra jawa disebutkan: ukara pitakon iku wedharing gagasan 

manungsa kepengin ngerti apa kang during diweruhi. 

Contoh:  

Kowe nggawa apa? 

 

2.6.2.3.3. Kalimat Perintah atau Ukara Pakon/Hagnya 

 Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerlukan responsi berupa 

tindakan atau perbuatan. Dalam tatabahasa Jawa pengertiannya: ukarapakon 

iku wedharing gagasan tumuju marang wong kapindho supaya nglakoni utawa 

nindakake pagawean, kang dikarepake sing medhar. 

Contoh kalimat: Sardi, tukua lawuh dhisik! 

 

2.6.2.3.4. Kalimat Ajakan atau Ukara Pangajak 

 Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak pendengar untuk 

bersama-sama melakukan suatu tindakan. 

Contoh: Mangga ta dipun srantos sawetawis! 

 
2.6.2.3.5. Kalimat Perintah atau Ukara Panjaluk 

 Kalimat perintah adalah kalimat yang memerintah pendengar untuk 

melaksanakan tindakan namun secara halus, seolah-olah meminta tetapi 

sebetulnyamemerintah yang tidak kentara. Tetapi jika dipandang dari maksud 
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penyampaian gagasan ada kemungkinan kalimat tersebut masuk kalimat berita 

dan perintah. 

Contoh: Kula aturi midhanget wedharan menika. 

 

2.6.2.4  Interferensi  Semantik 

Berdasarkan bahasa resipien (penyerap) interferensi semantik dapat 

dibedakan menjadi: Jika interferensi terjadi karena bahasa resipien menyerap 

konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain, yang disebut sebagai 

perluasan (ekspansif). Contohnya kata demokrasi, politik, revolusi, yang 

berasal dari bahasa Yunani-Latin.  

Alih kode menurut Chaer dan Agustina (2004: 106) adalah peristiwa 

penggantian bahasa atau ragam bahasa oleh seorang penutur karena adanya 

sebab-sebab tertentu, dan dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, campur 

kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan 

unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten. 

Interferensi merupakan topik dalam sosiolinguistik yang terjadi sebagai akibat 

pemakai dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seorang dwibahasawan, 

yaitu penutur yang mengenal lebih dari satu bahasa. Penyebab terjadinya 

interferensi adalah kemampuan penutur dalam menggunakan bahasa tertentu 

sehingga dipengaruhi oleh bahasa lain ( Chaer, 2004: 107). Biasanya 

interferensi terjadi dalam penggunaan bahasa kedua, dan yang 

menginterferensi adalah bahasa pertama. Interfernsi yang terdapat pada 

semantik yaitu makna kata, makna kata berimbuhan, makna kata berulang dan 
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sekitar makna atau hiponimi. Makna kata berimbuhan itu mengakibatkan 

munculnya makna. Imbuhan terdiri dari Prefiks, infikas, sufik, konfiks, dan 

gabungan. Jika imbuhan tersebut diletakkan, baik pada leksem maupun pada 

kata, umumnya menghasilkan kata berimbuhan (dalam Pateda, 2001: 142). 

Makna kata berulang atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, 

baik seluruhnya maupun tidak (Ramlan dalam Pateda, 2001: 143). Hiponimi 

mengandung hubungan logis dengan hierarki (Palmer dalam Pateda, 2001: 

210). Artinya kalau kita sudah mengatakan hiponimnya, maka kita dapat 

membayangkan nama kelompokknya, maka kita dapat menyebut hiponimnya. 

 

2.6.3 Jenis-Jenis Interferensi  

Interferensi merupakan gejala umum dalam sosiolinguistik yang terjadi 

sebagai akibat dari kontak bahasa, yaitu penggunaan dua bahasa atau lebih 

dalam masyarakat tutur yang multilingual. Hal ini merupakan suatu masalah 

yang menarik perhatian para ahli bahasa. Mereka memberikan pengamatan dari 

sudut pandang yang berbeda beda. Dari pengamatan para ahli tersebut timbul 

bermacam-macam interferensi. Interferensi dapat saja terjadi pada semua 

tuturan bahasa dan dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Weinreich (dalam 

Aslinda dan Leni Syafyahya, 2010: 66-67) mengidentifikasikan empat jenis 

interferensi sebagai berikut:  

1) Pemindahan unsur dari satu bahasa ke bahasa lain. 

2) Perubahan fungsi dan kategori unsur karena proses pemindahan. 

3) Penerapan unsur-unsur yang tidak berlaku pada bahasa kedua ke dalam bahasa 

pertama. 
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4) Pengabdian struktur bahasa kedua karena tidak terdapat padanannya dalam 

bahasa pertama. 

 

2.6.4. Faktor Penyebab Terjadinya Interferensi 

Interferensi dapat terjadi pada saat penutur menggunakan bahasa pertama 

ketika sedang berbicara dalam bahasa kedua, pemakaian bahasa Jawa pada saat 

berbicara dengan bahasa Indonesia mengakibatkan adanya penyimpangan 

struktur bahasa. Penyimpangan struktur tersebut dapat megakibatkan terjadinya 

interferensi. Interferensi merupakan bentuk penyimpangan penggunaan bahasa 

dari norma-norma yang ada sebagai akibat adanya peristiwa kontak bahasa 

karena penutur mengenal lebih dari satu bahasa (Wienreich, 1968:1).  

 
2.6.4.1 Kedwibahasaan Peserta Tutur 

 Kedwibahasaan peserta tutur merupakan pangkal terjadinya 

interferensi dan berbagai pengaruh lain dari bahasa sumber, baik dari bahasa 

daerah maupun bahasa asing. Hal itu disebabkan terjadinya kontak bahasa 

dalam diri penutur yang dwibahasawan, yang pada akhirnya dapat 

menimbulkan interferensi. 

 

2.6.4.2 Tipisnya Kesetiaan Pemakai Bahasa Penerima 

Tipisnya kesetiaan dwibahasawan terhadap bahasa penerima cenderung 

akan menimbulkan sikap kurang positif. Hal itu menyebabkan pengabaian 

kaidah bahasa penerima yang digunakan dan pengambilan unsur-unsur bahasa 

sumber yang dikuasai penutur secara tidak terkontrol, akibatnya akan muncul 
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bentuk interferensi dalam bahasa penerima yang sedang digunakan oleh 

penutur, baik secara lisan maupun tertulis. 

 

2.6.4.3 Tidak Cukupnya Kosakata  Bahasa Penerima 

Perbendaharaan kata suatu bahasa pada umumnya hanya sebatas pada 

pengungkapan berbagai segi kehidupan yang terdapat di dalam masyarakat 

yang bersangkuatan, serta segi kehidupan lain yang dikenalnya. Oleh karena 

itu, jika masyarakat itu bergaul dengan segi kehidupan baru yang dari luar, 

akan bertemu dan mengenal konsep baru yang dipandang perlu karena mereka 

belum mempunyai kosakata bahasa sumber untuk mengungkapkan konsep baru 

tersebut. Faktor ketidak cukupan atau terbatasnya kosakata bahasa penerima 

untuk mengungkapkan suatu konsep baru dalam bahasa sumber, cenderung 

akan menimbulkan terjadinya interferensi. 

 
2.6.4.4 Menghilangkan Kata-Kata yang Jarang Digunakan 

Kosakata dalam suatu bahasa yang jarang digunakan cenderung akan 

menghilang, jika hal ini terjadi, berarti kosakata bahasa yang bersangkutan 

akan menjadi kian menipis. Apabila bahasa tersebut dihadapkan pada konsep 

baru dari luar, di satu pihak akan memanfaatkan kembali kosakata yang sudah 

menghilang dan di lain pihak akan menyebabkan terjadinya interferensi, yaitu 

penyerapan atau peminjaman kosakata baru dari bahasa sumber. 

Interferensi yang disebabkan oleh menghilangnya kosakata yang jarang 

dipergunakan tersebut akan berakibat seperti interferensi yang disebabkan tidak 

cukupnya kosakata bahasa penerima, yaitu unsur serapan atau unsur pinjaman 
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itu akan lebih cepat diintegrasikan karena unsur tersebut dibutuhkan dalam 

bahasa penerima. 

 

2.6.4.5 Kebutuhan Akan Sinonim 

Sinonim dalam pemakain bahasa mempunyai fungsi yang cukup 

penting, yakni sebagai variasi dalam pemilihan kata untuk menghindari 

pemakaian kata yang sama secara berulang-ulang yang bisa mengakibatkan 

kejenuhan. Dengan adanya kata yang bersinonim, pemakai bahasa dapat 

mempunyai variasi kosakata yang dipergunakan untuk menghindari pemakaian 

kata secara berulang-ulang. 

 

2.6.4.6 Prestise Bahasa dan Gaya Bahasa 

Prestise bahasa sumber dapat mendorong timbulnya interferensi, karena 

pemakai bahasa ingin menunjukkan bahwa dirinya dapat menguasai bahasa 

yang dianggap berprestise. Prestise bahasa sumber dapat berkaitan dengan 

keinginan pemakai bahasa untuk bergaya dalam berbahasa. Interferensi yang 

timbul karena faktor itu biasanya berupa pemakain unsur-unsur bahasa sumber 

pada bahasa penerima yang dipergunakan. 

2.6.4.7 Terbawanya Kebiasaan dalam Bahasa Ibu 

Terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu pada bahasa penerima yang 

sedang digunakan, pada umumnya terjadi karena kurangnya kontrol bahasa dan 

kurangnya penguasaan terhadap bahasa penerima. Hal ini dapat terjadi pada 

dwibahasawan yang sedang belajar bahasa kedua, baik bahasa nasional 

maupun bahasa asing. Dalam penggunaan bahasa kedua, pemakai bahasa 
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terkadang kurang control karena kosakata bahasa ibu sudah lebih dulu dikenal 

dan dikuasainya. 

 

2.2.7 Integrasi  

Menurut Mackey (Chaer, 2004:128) menjelaskan bahwa integrasi 

adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan 

dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut, tidak lagi dianggap lagi 

sebagai unsur pinjaman atau pungutan. 

Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi 

bersetatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Pada 

mulanya seorang penutur suatu bahasa mengunakan unsur bahasa lain itu 

dalam tuturannya sebagai unsur pinjaman karena terasa diperlukan. 

Proses penerimaan unsur bahasa asing, khususnya unsur kosakata, di dalam 

bahasa Indonesia pada awalnya tampak banyak dilakukan secara audial. Mula-

mula penutur Indonesia mendengar butir-butir leksikal itu dituturkan oleh  

penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang terdengar oleh 

telinga, itulah yang diujarkan, lalu dituliskan. Kosakata yang diterima secara 

audial sering menampakkan ciri ketidakteraturan bila dibandingkan dengan 

kosakata aslinya. 

 

2.2.8 Alih Kode 

Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang 

lain. Jadi, apabila seorang penutur menggunakan kode A (bahasa Indonesia) 

dan kemudian menggunakan kode B (bahasa Jawa), maka peristiwa peralihan 
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pemakaian bahasa seperti itu disebut alih kode (code switching). Namun 

karena di dalam suatu kode terdapat berbagai kemungkinan varian (baik varian 

rasional, varian klasosial, ragam, alih gaya, atau register) maka peristiwa alih 

kode mungkin berwujud alih varian, alih gaya, alih ragam, atau register. 

Peralihan demikian dapat diamati lewat tingkat-tingkat tata bunyi, tata kata, 

tata bentuk, tata kalimat maupun wacananya. 

Appel (dalam Chaer, 2004: 107) mendefinisikan alih kode itu sebagai, “ 

gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi”. Bebeda dengan 

Appel yang mengatakan alih kode itu terjadi antar bahasa, maka Hymes ( 

dalam Chaer, 2004:107) alih kode itu bukan terjadi antarbahaa, tetapi juga 

terjadi karena antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu 

bahasa. 

Alih kode merupakan salah satu aspek tentang saling ketergantungan 

bahasa (language dependency), di dalam masyarakat multilingual. Artinya, di 

dalam masyarakat multilingual hampir tidak mungkin seorang penutur 

menggunakan satu bahasa secara mutlak murni tanpa sedikitpun memanfaatkan 

bahasa atau unsur bahasa (atau lebih) itu ditandai: 

a. Masing-masing bahasa masih mendukung fungsi-fungsi tersendiri sesuai 

dengan konteknya. 

b. Fungsi masing-masing bahasa disesuaikan dengan situasi yang relevan 

dengan perubahan konteks. 

Tanda-tanda demikian oleh Kachru (Nababan, 1991:76) disebut sebagai 

ciri-ciri dari unit-unit kontekstual. Ciri-ciri itu menunjukkan bahwa di dalam 
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alih kode masing-masing bahasa masih mendukung bahasa fungsi tersendiri 

secara eksklusif, dan peralihan kode terjadi apabila penuturnya merasa bahwa 

situasinya relevan dengan peralihan kodenya. Dengan demikian maka 

peralihan kode menunjukkan gejala adanya saling ketergantungan antara 

kontekstual dan situasi relevansial di dalam pemakaian dua bahasa atau lebih. 

Appel (Chaer, 2004:107) memberikan batasan alih kode sebagai gejala 

peralihan pemakaian bahasa karena situasi. 

2.2.9 Campur Kode 

Aspek lain dari ketergantungan bahasa (language dependency) dalam 

masyarakat multilingual ialah terjadinya gejala campur kode (code-maxing). 

Apabila di dalam alih kode fungsi konteks dan relevansi situasi merupakan 

ciri-ciri ketergantungan, maka di dalam campur kode ciri-ciri ketergantungan 

ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antara peranan dan fungsi 

kebahasaan. Peranan maksudnya siapa yang menggunakan bahasa itu, 

sedangkan fungsi kebahasaan berarti apa yang hendak dicapai oleh penutur 

dengan tuturannya. Jika seorang penutur dalam tuturannya bercampur kode 

maka harus dipertanyakan terlebih dahulu siapakah dia dalam hal ini sifat-sifat 

khusus si penutur (misalnya; latar belakang sosial, pendidikan, ras dan lain-

lain) sangat penting. Sifat-sifat khusus si penutur akan mewarnai campur kode 

di pihak lain ciri-ciri kebahasaan menentukan sejauh mana bahasa yang dipakai 

oleh sipenutur memberi kesempatan bercampur kode. Seorang penutur yang 

menguasai bahasa akan mempunyai kesempatan bercampur bahasa lebih 

banyak dari pada yang alih yang hanya menguasai satu atau dua bahasa saja. 
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Tetapi itu tidak berarti bahwa penutur yang menguasai lebih banyak bahasa 

selalu lebih banyak bercampur kode. Sebab apa yang hendak dicapai oleh 

penutur dengan tuturannya sangat menentukan pilihan bahasanya atau dengan 

kata lain apabila ia memilih bercampur kode, maka pemilihannya itu dianggap 

cukup relevan dengan apa yang hendak dicapai oleh penuturnya. Ciri lain dari 

gejala campur kode adalah bahwa unsur-unsur bahasa atau variasi-variasinya 

yang menyisip dalam bahasa lain tidak lagi mempunyai fungsi tersendiri. 

Unsur-unsur itu telah menyatu dengan bahasa yang disisipinya dan secara 

keseluruhan hanya mendukung satu fungsi dalam kondisi yang maksimal. 

Campur kode merupakan konvergensi kebahasaan yang unsur-unsurnya berasal 

dari beberapa yang masing-masing telah meninggalkan fungsinya dan 

mendukung bahasa yang disisipinya. Kachru (Nababan, 1991:28) memberikan 

batasan campur kode sebagai pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling 

memasukkan unsur-unsur bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-

unsur yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten (Nababan, 1991: 

77-78). 

 

2.2.10 Ragam Bahasa 

Ragam bahasa merupakan bahasa pokok dalam studi linguistik. 

Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan saling 

pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial (Kridalaksana, 2008:225).  

Terjadinya keragaman bahasa karena adanya kegiatan interaksi sosial yang 

sangat beragam. Kegiatan interaksi pemakaian bahasa di sekolah, tentu akan 
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berbeda dengan pemakaian bahasa yang ada di pasar atau stasiun. Menurut 

Chaer (2004:62) ragam bahasa terjadi akibat adanya keragaman sosial penutur 

bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu, dan yang kedua ragam bahasa itu 

sudah ada memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan 

masyarakat beraneka ragam. 

 

2.2.11 Ragam Bahasa dari Segi Keformalan  

Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joobs (dalam Chaer, 

2004:70-71) dalam bukunya The Five Clock membagi ragam bahasa atas lima 

macam gaya (Inggris: Style), yaitu gaya atau ragam bahasa baku (frozen), gaya 

atau ragam bahasa resmi (formal), gaya atau ragam bahasa usaha (konsultatif), 

atau gaya ragam santai (casual), dan gaya atau ragam akrab (intimate). 

2.11.1 Ragam Baku 

Biasanya pada percakapan antara pemimpin-pemimpin negara atau 

orang-orang penting dalam situasi yang sangat resmi dan terhormat. Bahasa 

yang digunakan merupakan bahasa yang sangat resmi polanya dan sangat teliti 

dalam pemilihan kata-katanya. 

 

2.11.2  Ragam Resmi 

Biasanya digunakan oleh kalangan-kalangan penting dalam rangka 

penyelesaian masalah-masalah penting, tetapi situasinya tidak terlalu resmi 

seperti ragam pertama. Bentuk bahasanya baik dan banyak istilah-istilah 

khusus sesuai bidang tugas mereka. 
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2.11.3 Ragam Usaha 

Ragam bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di 

sekolah, dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau 

produksi. Jadi dapat dikatakan ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang 

paling operasional. Wujud ragam usaha ini berada di antara ragam formal dan 

ragam informal atau ragam santai. 

 

2.11.4  Ragam Santai 

Dapat dijumpai pada percakapan santai seperti percakapan pada anak-

anak yang sebaya. Bentuk bahasanya bebas, terkadang menggunakan bentuk-

bentuk yang tertentu. 

 

2.11.4 Ragam Bahasa Akrab atau Intim  

Ragam bahasa dapat dijumpai pada percakapan yang sangat intim. 

Biasanya bentuk bahasa yang dipakai sangat minim, karena sering digantikan 

dengan bentuk-bentuk lain seperti gerak mimik, alis, dan gerak ekspresi 

lainnya, juga banyak meninggalkan kaidah bahasa baku. 

Antara fungsi dan situasi pemakaian bahasa sangat erat hubungannya. 

Sebab ragam bahasa manakah yang sebaiknya difungsikan (dipilih) dalam 

suatu peristiwa tergantung dari situasinya. 

Situasi di kantor, di kelas, waktu diskusi memimpin rapat, di jalan, di 

lapangan atau sedang santai. Situasi di kantor adalah situasi resmi demikian 

pula di kelas, diskusi rapat dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini hendaknya 

menggunakan ragam baku, sebab fungsi ragam tersebut untuk dipakai dalam 
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situasi-situasi formal. Ragam baku dipergunakan juga dalam surat menyurat 

resmi, administrasi pemerintahan dan karya ilmiah. Lain halnya dalam situasi 

di rumah  di lapangan dan sebagainya. Adalah situasi tidak resmi. Dalam 

situasi semacam inilah tidak perlu menggunakan ragam baku tetapi sebaiknya 

dipilih ragam lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi, (Nababan, 1991: 

148-149). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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




