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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa memiliki kedudukan berharga dalam kehidupan manusia sebagai 

anggota masyarakat. Keududukan berharga dalam hal ini juga diartikan sebagai 

peranan penting bahasa dalam masyarakat yang dibuktikan dalam fungsi utama 

bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi. Berdasarkan fungsi tersebut secara 

tidak langsung bahasa juga dapat digunakan sebagai sarana dalam 

mengekspresikan diri dan beradaptasi di lingkungan sosial. Oleh sebab itu, Bahasa 

dapat dikatakan alat komunikasi paling baik, paling sempurna jika dibandingkan 

dengan alat-alat komunikasi lain. 

Pada umumnya manusia mampu menguasai dua bahasa. Bahasa pertama 

(B1) yang dapat disebut bahasa ibu dan  bahasa kedua (B2). Mempelajari bahasa 

ibu sangatlah mudah bagi seorang penutur. Hal tersebut disebabkan bahasa ibu 

sudah sering didengarkan dalam aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, untuk 

mempelajari bahasa kedua dibutuhkan keuletan, karena bahasa tersebut 

merupakan bahasa  yang baru mereka temukan ketika memasuki sekolah. 

Kemampuan menguasai dua bahasa dapat disebut penutur bilingualisme atau 

multilingualisme yaitu dapat menguasai lebih dari satu bahasa. 

Penutur bilingualisme cenderung melakukan pencampuran bahasa dalam 

berkomunikasi. Bahasa pertama (B1) sangat berpotensi mempengaruhi bahasa 

kedua (B2). Di sisi lain, bahasa kedua dapat mempengaruhi bahasa pertama jika 

seorang penutur selalu menggunakan bahasa kedua dan jarang menggunakan 



2 
 

 
 

bahasa pertama, sehingga ketika penutur menggunakan bahasa pertama sangat 

berpotensi dipengaruhi oleh bahasa kedua. Pencampuran bahasa dalam 

berkomunikasi ini merupakan kajian-kajian yang dipelajari dalam ilmu 

sosiolinguistik. 

Ilmu sosiolinguistik merupakan  interdisipliner ilmu sosiologi dan bahasa. 

Kajian ilmu sosiolinguistik salah satunya mengupas tentang masyarakat tutur 

yang mempunyai kemampuan bilingualisme atau lebih dapat yang memicu 

timbulnya empat masalah. Permasalahan yang berangkat dari adanya fenomena 

penutur bilingualisme atau lebih dalam masyarakat tutur yang multilingual 

tersebut adalah alih kode, campur kode, interfrensi, dan terakhir adalah integrasi.  

 Appel (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 107) mengatakan adanya 

peralihan pemakaian bahasa disebabkan tuntutan situasi disebut sebagai alih kode. 

Alih kode tidak hanya terdapat pada tataran antarbahasa, melainkan juga dapat 

terjadi pada tataran ragam-ragam bahasa indonesia. Di sisi lain, seorang penutur 

yang menggunakan bahasa lain dalam bentuk kata, frase, atau klausa pada bahasa 

utama yang sedang digunakan penutur dikenal sebagai campur kode (Fasold 

dalam Chaer dan Agustina, 2010: 115). Dengan demikian, alih kode dan campur 

kode mempunyai persamaan dalam hal adanya peristiwa penggunaan variasi 

bahasa dalam tuturan penutur. 

Interferensi dan integrasi  memiliki hubungan yang erat dengan alih kode 

dan campur kode. Hal ini berdasarkan di dalam kasus alih kode terdapat peristiwa 

pengubahan penggunaan bahasa atau ragam bahasa oleh penutur, sedangkan 

campur kode merupakan penggunaan serpihan bahasa lain dalam bahasa utama 

penutur dalam berkomunikasi. Di sisi lain, di dalam peristiwa interferensi dan 
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integrasi juga ditemukan adanya penggunaan unsur  bahasa lain dalam bahasa 

utama penutur  yang merupakan suatu kesalahan dalam berbahasa disebabkan 

adanya penyimpangan  dari  kaidah tatanan kebahasaan yang ditetapkan.  

Weinreich (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 120) mengatakan persentuhan 

unsur-unsur bahasa satu dengan bahasa lain menyebabkan terjadinya perubahan 

sistem suatu bahasa. Kemampuan penutur dalam memakai bahasanya menjadi 

faktor penentu terjadinya interferensi atau tidak. Interferensi cenderung terjadi 

dalam penggunaan bahasa kedua penutur, sedangkan bahasa pertama cenderung 

menjadi bahasa yang mempengaruhi bahasa kedua. Interferensi dapat  dialami 

pada empat bidang kebahasaan yaitu, tata bahasa, kosa kata, dan pada bidang 

makna (Alwasilah, 1993: 131).  

Penjelasan faktor penyebab interferensi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peristiwa interferensi dapat berlaku pada siapa saja dan pada berbagai 

aktivitas yang dilakukan penutur. Hal tersebut disebabkan interferensi bergantung 

pada kemampuan seseorang penutur dalam menggunakan kedwibahasaannya (dua 

bahasa). Pada umumnya, semakin tinggi pendidikan penutur akan berpengaruh 

pada kecakapan penutur dalam berkomunikasi yang baik. 

 Berangkat dari teori yang dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini 

mengkaji peristiwa  dari sebuah rapat  Gubernur di Jakarta. Pemilihan objek 

penelitian ini didasarkan pada asumsi sebelumnya bahwa semakin tinggi 

pendidikan seorang penutur maka akan berpengaruh terhadap kecakapan penutur 

dalam berkomunikasi. Gubernur merupakan salah satu jabatan yang 

membutuhkan  pendidikan tinggi dan kecakapan yang tidak dimiliki semua orang 

untuk mendudukinya. Di sisi lain, pemilihan wilayah yang berada di kota Jakarta 
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disebabkan Jakarta merupakan sebuah ibu kota Negara Indonesia yang 

mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan di Negara Indonesia. Oleh sebab 

itu, kota Jakarta menjadi cerminan dari banyak aspek bagi kota-kota Indonesia 

lainnya. 

Peristiwa rapat Gubernur Jakarta merupakan peristiwa penting. Selain itu, 

rapat yang dilakukan seorang Gubernur Jakarta merupakan rapat yang bersifat 

formal. Pada umumnya, dalam rapat formal dituntut penggunaan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar karena dihadiri oleh orang-orang yang berpendidikan. Hal 

ini ditujukan agar tidak terjadi interferensi atau pengacauan bahasa dari tuturan 

penutur yang dapat menyebabkan adanya kesalahan interpretasi oleh anggota yang 

hadir dalam rapat tersebut. Oleh sebab itu, Tuntutan penggunaan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar harus dilakukan dalam sebuah rapat formal  agar ujaran 

penutur dalam rapat dapat dengan mudah dimengerti oleh anggota yang hadir 

dalam rapat tersebut. Selain itu, tuntutan ini juga dapat meminimalisirkan 

munculnya makna  ganda yang dapat memicu kesalah pahaman dalam 

berlangsungnya rapat. Berangkat dari penjelasan ini maka secara tidak langsung, 

penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku dapat mendukung 

keberlangsungan rapat dengan baik.  

Peristiwa rapat Gubernur Jakarta pada periode tahun 2016-2017 dan periode 

2017-2018 menjadi dua peristiwa rapat yang dikaji dalam penelitian interferensi 

ini. Rapat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama periode 2016 yang dikaji dalam 

penelitian ini berlangsung pada tanggal 22 April. Rapat tersebut membahas 

tentang penanggulangan banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Selain dihadiri oleh 

gubernur, anggota lain yang juga hadir dalam rapat yang berdurasi satu jam lewat 
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dua puluh menit itu adalah anggota BPB, Smart City, dan beberapa anggota PU. 

Di sisi lain, rapat Gubernur Anies Baswedan periode 2017- 2018 yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah rapat yang berlangsung dari tanggal 23 Oktober 2017 

sampai 10 Januari 2018. Rapat ini membahas tentang koordinasi dari setiap 

asisten pimpinan gubernur 2017-2018 dan pemaparan arahan dari gubernur dan 

wakil gubernur untuk kinerja yang harus ditingkatkan. 

Penelitian interferensi sudah pernah diteliti sebelumnya oleh para peneliti-

peneliti bahasa terdahulu. Salah satu peneliti yang pernah meneliti interferensi 

adalah  Adawiyah (2009) di dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pemakaian 

Interferensi pada Rubrik Majalah Bianglala. Penelitian  Adawiyah menggunakan 

teori interferensi dari Hastuti dan Irwan, sehingga dalam penelitiannya Adawiyah 

menemukan interferensi leksikal, interferensi tata bahasa, interferensi di bidang 

morfologi, dan interferensi pada struktur kalimat yang terdapat pada majalah 

Bianglala. Selain itu, penelitian interferensi juga pernah diteliti oleh Sekartaji 

(2013) di dalam skripsinya yang berjudul Interferensi Bahasa Indonesia Dalam 

Bahasa Jawa Pada Album Campursari Tresnha Kutha Bayu. Penelitian 

interferensi ini menganalisis pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Jawa 

yang ada di dalam pada sebuah lagu yang berjudul Tresnha Kutha Bayu. Oleh 

sebab itu, dalam penelitian menemukan kata-kata yang tidak sesuai dengan kosa 

kata dalam bahasa Jawa yang dikarenakan adanya pengaruh bahasa Indonesia.  

Penelitian interferensi pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta ini dengan 

penelitian interferensi Adawiyah memiliki perbedaan yang terletak pada sumber 

data yang digunakan dalam peristiwa rapat Gubernur Jakarta. Penelitian rapat 

Gubernur Jakarta ini menggunakan tindak tutur dari penutur yang terdapat dalam 



6 
 

 
 

peristiwa rapat Gubernur Jakarta sebagai sumber data penelitian. Penelitian 

Adawiyah menggunakan sumber data yang berupa teks wacana dari sebuah 

majalah. Di sisi lain, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sekartaji terdapat 

pada fokus penelitian dan objek penelitian. Penelitian Sekartaji memfokuskan 

penelitiannya pada kata-kata dalam lirik lagu yang tidak sesuai dengan kosa kata 

bahasa Jawa yang disebabkan adanya pengaruh Bahasa Indonesia, sedangkan di 

dalam penelitian ini mengupas tuturan Bahasa Indonesia penutur yang mengalami 

interferensi yang disebabkan adanya unsur bahasa lain yaitu bahasa daerah 

maupun bahasa asing. Selain itu, objek dalam penelitian Sekartaji menggunakan 

lirik lagu jawa yang berjudul Tresnha Kutha Bayu, sedangkan penelitian ini objek 

penelitiannya adalah tuturan pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan meneliti bentuk 

interferensi yang terdapat pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016 dan 

2017 menjadi pembahasan yang menarik untuk diteliti. Dengan adanya penelitian 

ini dapat mengupas bagaimana kemampuan penutur dalam rapat Gubernur Jakarta 

menggunakan kedwibahasaannya. Selain itu, peristiwa pembahasan dalam 

penelitian ini juga belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga 

dengan adanya penelitian interferensi pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta ini 

diharapkan dapat mengembangkan wawasan ilmu sosiolinguitik peneliti dan 

pembaca tentang interferensi yang terjadi dalam lingkup orang-orang 

berpendidikan di kota yang menjadi pusat pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab 

itu, dari teori dan objek penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penelitian ini berjudul “Analisis Interferensi Pada Peristiwa Rapat Gubernur 

Jakarta Periode 2016-2017 dan  2017-2018”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari pemaparan  teori interferensi dan objek yang digunakan 

dalam penelitian Gubenur Jakarta ini, maka penelitian interferensi ini akan  

memfokuskan pembahasan pada empat persoalan  di bawah ini:  

a. Bagaimana interferensi kata pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 

2016-2017 dan periode 2017-2018? 

b. Bagaimana interferensi frase pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 

2016-2017 dan periode 2017-2018? 

c. Bagaimana interferensi klausa pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 

2016-2017 dan periode 2017-2018 ? 

d. Bagaimana reaksi partisipan masyarakat interferensi tuturan Gubernur pada 

peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016-2017 dan periode 2017-2018 ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berangkat dari rumusan masalah penelitian interferensi pada peristiwa rapat 

Gubernur Jakarta yang telah ditentukan , maka tujuan dari penelitian interferensi 

ini sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan  interferensi kata pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta 

periode 2016-2017 dan periode 2017-2018. 

b. Mendeskripsikan  interferensi frase pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta 

periode 2016-2017 dan periode 2017-2018. 

c. Mendeskripsikan  interferensi klausa pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta 

periode 2016-2017 dan periode 2017-2018. 
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d. Mesdeskripsikan reaksi partisipan masyarakat dalam rapat Gubernur Jakarta 

periode 2016-2017 dan periode 2017-2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian interferensi pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta ini 

dikontribusikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

a.  Manfaat Teoretis 

Penelitian interferensi pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta ini 

diekspestasikan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran terhadap 

pengembangan studi kebahasaan. Pengembangan dalam hal ini difokuskan pada 

salah satu ilmu bahasa di bidang sosiolinguistik pada pembahasan interferensi. 

Selain itu, adanya penelitian interferensi pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta ini 

juga dapat menjadi bahan rujukan pada bidang interferensi bagi peneliti 

selanjutnya.  

b.     Manfaat Praktis 

Penelitian ini diekspestasikan  dapat menjadi alternatif penyajian bahan 

pengajaran bahasa Indonesia di berbagai instansi pendidikan. Pengajaran yang 

dimaksud dalam hal ini adalah pengajaran yang berhubungan dengan interferensi 

bahasa Indonesia. Selain itu, manfaat praktis dari adanya penelitian ini yaitu dapat 

menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang  interferensi yang terjadi 

pada tuturan Gubernur Jakarta periode 2016-2017 dan Gubernur Jakarta periode 

2017-2018. 
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1.5 Definisi Operasional 

Berangkat dari  pemaparan tentang teori interferensi dan objek penelitian 

telah ditetapkan, maka berikut ini adalah pendefinisian fokus permasalahan yang 

akan dikupas dalam penelitian ini.  

a. Interferensi 

Interfrensi adalah perubahan sistem bahasa yang disebabkan adanya unsur 

bahasa lain yang ada di dalam bahasa yang digunakan penutur disebabkan oleh 

kemampuan penutur menguasai dua bahasa (kdwibahasaan). 

b. Kata 

Kata adalah unit bahasa yang dibentuk oleh morfem tunggal maupun 

gabungan morfem.  

c. Frasa 

Frase adalah unit bahasa yang kedudukannya lebih tinggi dari kata dan 

lebih kecil dari kedudukan klausa.  

d. Klausa 

Klausa merupakan unit bahasa yang memiliki  unsur inti subjek dan 

predikat.  

 

 

 

 


