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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Interferensi 

Interferensi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu interference 

yang berarti gangguan, rintangan, dan percampuran. Gangguan dalam hal ini 

dapat diartikan adanya hambatan dalam suatu proses yang disebabkan adanya 

rintangan yang berupa pencampuran sesuatu dalam suatu hal. Istilah interferensi 

pertama kali digunakan oleh seorang ahli linguistik yang bernama Weinreich. 

Istilah ini digunakan untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa 

sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur 

bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual (Chaer dan Agustina, 2010: 

120). Sistem bahasa diartikan sebagai kaidah yang telah ditetapkan oleh pakar 

bahasa yang meliputi berbagai cabang ilmu bahasa. Oleh sebab itu, adanya 

persentuhan bahasa atau pencampuran bahasa dinilai dapat mengubah sebuah 

sistem bahasa yang telah distetapkan. Munculnya sebuah perubahan sistem dalam 

pengertian yang dikemukakan oleh Wenreich ini tentunya tidak lepas dari 

kemampuan penutur dalam menguasai dua bahasa atau lebih. Dalam ilmu 

sosiolinguistik, kemampuan penutur menguasai dua bahasa disebut bilingualisme 

atau kdwibahasaan. 

Hartman dan Stork (dalam Alwasilah, 1993:131) menyatakan bahwa 

“Interferensi adalah kekeliruan yang disebabkan teerbawanya kebiasaan-

kebiasaan ujaran bahasa atau dialek ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua.” 

Melalui pernyataan ini dapat diketahui, Alwasilah menekankan bahwa bahasa ibu 
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(B1) sangat berpotensi mempengaruhi bahasa kedua (B2), sedangkan bahasa 

kedua tidak memiliki potensi untuk mempengaruhi bahasa ibu. Di sisi lain, 

Nababan (1986: 33) mendefinisikan  interferensi adalah “suatu pengacauan yang 

terjadi pada penutur bilingualitas karena penguasaan bahasa yang tidak 

seimbang.” Maksud penguasaan bahasa yang tidak seimbang adalah penggunaan 

bahasa penutur yang lebih condong pada bahasa pertama atau pada bahasa kedua. 

Oleh sebab itu, dari ketidak seimbangan ini penutur tidak dapat mengontrol 

penggunaan bahasa tersebut dan melakukan pencampuran bahasa yang disebut 

sebagai pengacauan pada sistem bahasa.   

Berbeda halnya dengan pendapat Alwasilah yang menyatakan bahwa 

bahasa kedua tidak berpotensi mempengaruhi bahasa pertama, Soewito (dalam 

Chaer dan Agustina, 2010: 126) berpendapat bahwa interferensi bahasa Indonesia 

dan bahasa-bahasa Nusantara berlaku bolak-balik. Hal ini berarti bahwa unsur 

bahasa pertama bisa memasuki bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia juga bisa 

memasuki unsur-unsur bahasa daerah.  

Berdasarkan definisi interferensi dari beberapa ahli bahasa di atas,  maka 

dapat disimpulkan bahwa interferensi merupakan fenomena kebahasaan yang 

melakukan pencampuran bahasa yang timbul akibat adanya kemampuan 

bilingualisme pada diri penutur. Interferensi dapat berlangsung timbal balik antar 

bahasa pertama (B1) dengan bahasa kedua (B2). Hal ini berarti, baik bahasa 

pertama maupun bahasa kedua dapat saling mempengaruhi satu sama lain.  

2.2 Bentuk-Bentuk Interferensi 

Wenreich (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 122)  mengemukakan 

bahwa interferensi terjadi pada tiga cabang ilmu linguistik. pertama interferensi 
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pada bidang fonologi, kedua interferensi pada bidag morfologi, dan terakhir 

adalah interferensi pada bidang sintaksis. Interferensi pada bidang fonologi adalah 

interferensi pada bidang bunyi, sedangkan interferensi di bidang morfologi adalah 

interferensi pada pembentukan kata, dan interferensi sintaksis adalah interferensi 

pada bidang kalimat. Selain itu, Alwasilah (1993: 131)  menambahkan   bahwa 

interferensi dapat terjadi pada pengucapan, tata bahasa, kosa kata, dan makna. 

Semua ini dapat ditemukan dalam bidang tuturan maupun tulisan. 

Berdasarkan penjelasan bentuk-bentuk interferensi yang dijelaskan di 

atas, maka disimpulkan bahwa interferensi terjadi pada berbagai sistem 

kebahasaan. Mengukur dari pendapat dua tokoh linguitsik di atas interferensi 

terjadi pada sistem pengucapan yang dapat berupa fonologi, kemudian morfologi 

yaitu pada pembentukan kata, sintaksis pada pembentukan kalimat, dan semantik 

pada bidang pembentukan makna. Chaer dan Agustina (2010: 124) menjelaskan 

bahwa penggunaan serpihan kata, frase, klausa, dalam kalimat merupakan 

interferensi dalam bidang kalimat. Penelitian ini memfokuskan analisis bentuk 

interferensi pada penggunaan serpihan kata, frase, dan klausa yang ada di dalam 

tuturan kalimat penutur.  

 

2.2.1 Interferensi Kata 

 Ditelusuri dari KBBI, ditemukan pengertian bahwa kata adalah unit bahasa 

yang terdiri dari morfem tunggal maupun morfem gabungan. Chaer (2008: 13) 

mengatakan bahwa morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang sudah 

mempunyai makna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata adalah unit 

bahasa yang sudah memiliki makna dan dapat berdiri sendiri. Kata memiliki 
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empat jenis, yaitu kata dasar, kata turunan adalah kata yang sudah mendapatkan 

imbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. di dalam tata bahasa Indonesia kata 

mempunya enam kelas kata. yaitu, kata benda contoh bangku, meja, dll., kata sifat 

contoh pemarah, cantik, pintar, dll., kata kerja contoh lari, makan, minum, dll., 

kata keterangan contoh kemarin, lusa, dll., kata ganti contoh anda, ini, itu, dll., 

dan terahir kata jumlah contoh beberapa, sebagian, dll. 

 Interferensi kata adalah penggunaan bahasa lain yang berupa serpihan kata 

dalam bahasa utama yang sedang digunakan penutur dalam berkomunikasi. 

Berikut adalah contoh interferensi kata: 

a. “Saya sangat boring sama keadaan di kelas ini.” 

 

b. “Kamu sudah mau berangkat? Kalau sudah ayo metu bareng-

bareng” 

 

 

 Di contoh pertama dapat diamati bahwa adanya penggunaan serpihan kata 

bahasa Inggris dalam kalimat bahasa Indonesia penutur. Semestinya penutur 

menggunakan kata “bosan” untuk melengkapi tuturan kalimat pada contoh di atas. 

Oleh sebab itu, penggunaan serpihan kata dari bahasa Inggris dalam tuturan 

kalimat di atas merupakan interferensi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia.  

 Contoh kedua terdapat penggunaan serpihan kata bahasa Jawa dalam 

kalimat bahasa Indonesia penutur. Semestinya penutur menggunakan kata 

“keluar” untuk melengkapi tuturan kalimat pada contoh di atas. Oleh sebab itu, 

penggunaan serpihan kata bahasa Jawa dalam contoh tuturan kalimat di atas 

merupakan interferensi dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia.  
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2.2.2 Interferensi Frase  

 Frasa adalah unit bahasa yang berada di atas kata. Hal ini disebabkan 

frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih selama tidak 

melampaui batas fungsi klausa (Ramlan, 2005: 138). Batas fungsi yang dimaksud 

dalam hal ini adalah frase selalu ada di dalam fungsi unsur klausa yaitu S (subjek), 

P (predikat), O (objek), PEL (pelengkap), dan KET (keterangan).  Contoh dari 

frase adalah: sangat sakit, cantik sekali, kemarin malam, rumah makan itu, dan 

lain-lain. frasa digolongkan menjadi empat golongan yang terdiri dari frasa 

nominal, frasa verbal, frasa bilangan, dan frasa keterangan. Penggolongan ini 

berdasarkan distribusi dengan penggolongan kata. frasa nominal adalah adalah 

frasa yang memiliki distribusi sama dengan kata nominal, begitu pula dengan 

golongan frase lainnya yang memiliki distribusi sesuai dengan golongannya 

masing-masing.  

Interferensi frase adalah penggunaan bahasa lain dalam bentuk dua kata 

atau lebih pada bahasa yang sedang digunakan penutur dalam berkomunikasi. 

Berikut adalah contoh interferensi dalam bentuk frasa: 

a. “Dia sudah kadhung apik sama baju itu, sehingga dia rela 

menabung demi membeli baju itu.” 

b. “ Kamu very humble pada semua orang. Saya suka sikap kamu 

seperti ini.” 

 

 Contoh (a) dapat diamati bahwa adanya penggunaan bahasa Jawa dalam 

bentuk frase pada kalimat contoh di atas. Semestinya penutur menggunakan kata 

“terlanjur suka” dalam melengkapi tuturan kalimatnya. Oleh sebab itu, 

penggunaan frase bahasa Jawa pada contoh (a) merupakan interferensi dari bahasa 

Jawa ke dalam bahasa Indonesia.  
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 Contoh (b) terdapat penggunaan bahasa Inggris dalam bentuk frase pada 

kalimat contoh di atas. Semestinya penutur menggunakan kata “sangat ramah” 

dalam melengkapi tuturan kalimatnya. Oleh sebab itu, penggunaan frase bahasa 

Inggris pada contoh (a) merupakan interferensi dari bahasa Inggris ke dalam 

bahasa Indonesia.  

 

 2.2.3 Interferensi Klausa  

 Klausa merupakan satuan bahasa  yang terdiri dari dari  subjek (S), 

predikat (P), objek (O), pelengkap (PEL), dan keterangan (KET). Unsur inti dari 

suatu klausa adalah S dan P (Ramlan, 2005: 79). Unsur-unsur fungsional dari 

umumnya tidak selalu ada dalam suatu klausa. Terkadang satu klausa hanya 

terdiri dari S dan P. unsur fungsional yang cenderung ada di dalam sebuah klausa 

adalah unsur P. Berdasarkan strukturnya, S dan P dapat dipertukarkan posisinya 

dalam suatu kalimat. Artinya, S dapat terletak di depan P, atau P terletak di depan 

S.   

Interferensi klausa adalah adanya penggunaan bahasa lain dalam bentuk 

klausa pada bahasa yang sedang digunakan penutur. Berikut adalah contoh 

interferensi klausa: 

a. “Saya menilai you better from him, karena kamu tidak suka 

berbohong kepada orang.  

b. “Keputusan ada di tangan kamu, you free to choose, karena di 

sini tidak ada paksaan.” 

  

 Dua contoh di atas terdapat penggunaan bahasa Inggris berupa klausa pada 

bahasa utama penutur. Semestinya penutur menggunakan klausa “kamu lebih baik 

dari dia” dan “kamu bebas memilih” untuk melengkapi kalimatnya. Oleh sebab 
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itu, penggunaan klausa bahasa Inggris di atas merupakan contoh interferensi dari 

bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.  

 

2.4 Faktor-Faktor Terjadinya Interferensi 

Ditelusuri dari pengertian sebuah interferensi dari berbagai tokoh yang 

telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya 

interferensi tidak lain dikarenakan adanya pencampuran atau kontak bahasa antara 

bahasa pertama (B1) dengan bahasa kedua (B2). Berbeda dengan ahli bahasa 

lainnya, Sukardi menguraikan secara detail penyebab terjadinya interferensi yang 

dilatar belakangi oleh kdwibahasaan penutur. Sukardi (dalam Sekartaji, 2013: 24) 

mengklasifikasikan penyebab terjadinya interferensi menjadi tujuh.  Yaitu, 

kedwibahasaan peserta penutur, tipisnya kesetiaan pemakaian bahasa pertama, 

kekurangan kosa kata bahasa penerima, hilannya kosakata yang jarang digunakan, 

kebutuhsn sinonim, prestise bahasa sumber dan gaya bahasa, dan terakhir terbawa 

kebiasaan dalam bahasa ibu. 

 

2.4.1 Kdwibahasaan Penutur 

Kedwibahasaan merupakan penyebab utama terjadinya interferensi 

bahasa. Hal tersebut disebabkan  dalam diri para penutur yang dwibahasawan  

merupakan tempat terjadinya pencampuran atau persentuhan unsur-unsur bahasa 

satu ke bahasa lainnya. Kontak bahasa yang terjadi dalam penelitian ini 

kemungkinan besar dipengaruhi oleh dialek Jakarta yaitu bahasa Melayu-Betawi. 

Hal ini disebabkan objek penelitian ini berada di wilayah Jakarta.  
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2.4.2 Tipisnya Kesetiaan Pemakaian Bahasa Pertama 

Kesetiaan penutur dalam berbahasa menjadi salah satu penentu apakah 

dalam tuturan penutur tersebut akan mengalami interferensi atau tidak. Tindakan 

penutur yang mengabaikan kaidah bahasa yang sedang digunakan dengan 

mengambil unsur-unsur dari bahasa lain juga dapat memicu timbulnya 

interferensi. Hal seperti ini salah satunya disebabkan oleh tipisnya kesetiaan 

penutur terhadap kaidah bahasa yang sedang digunakan. Contoh, penutur 

cenderung mengungkapkan sesuatu dalam tuturannya dengan menggunakan 

istilah lain yang lebih modern, padahal dalam bahasa yang digunakan sudah ada 

kosa kata untuk menggambarkan konsep atau ide yang ada di dalam pikirannya. 

 

2.4.3 Kekurangan Kosakata pada Bahasa Penerima 

 Seiring dengan perkembangan zaman, temuan manusia terhadap 

sesuatu yang belum mempunyai perbendaharaan kosa kata tentunya juga 

bertambah. Temuan-temuan konsep yang belum mempunyai kosakata ini 

mendorong penutur untuk menciptakan kosakata baru untuk mengungkapkan 

konsep tersebut agar lawan tuturnya bisa memahami apa yang ingin disampaikan. 

Dengan demikian, kondisi seperti ini memicu terjadinya interferensi karena 

penutur harus meminjam kosakata dari bahasa lain. Pencampuran bahasa dalam 

kasus seperti ini dapat dikatan interferensi yang dilakukan secara sengaja oleh 

penutur. 
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2.4.4 Penghilangan Kosakata yang Jarang Digunakan 

 Seiring dengan membudaknya istilah-istilah modern yang kian marak 

di masyarakat, menjadikan banyaknya kosakata lokal kian pudar di kalangan 

masyarakat. Hal ini memicu dampak negatif bagi penutur ketika ingin 

mengungkapkan konsep tetapi meminjam kosakata dari bahasa lain, disebabkan 

tidak ditemukannya kosakata yang sepadan dengan konsep yang ingin diutarakan. 

Kejadian seperti ini juga secara tidak langsung memicu terjadinya interferensi 

pada diri penutur. 

 

2.4.5 Kebutuhan Sinonim 

Sinonim pada mulanya memiliki fungsi sebagai variasi dalam pemilihan 

kata yang digunakan pada penutur. Pemakaian sinonim bertujuan untuk 

menghindari terjadinya  perulangan kata yang dapat menimbulkan kebosanan atau 

kejenuhan, dengan harapan bisa menambah antusiasme lawan tutur terhadap 

penutur. Di sisi lain, kebutuhan sinonim oleh penutur dapat memicu interferensi 

sebab terjadinya pengabaian kaidah bahasa yang digunakan. Interferensi sinonim 

berupa penyerapan atau peminjaman kosakata baru dari bahasa sumber untuk 

menambah kesinoniman kata yang telah ada dalam bahasa penerima.  

 

2.4.6 Prestise Bahasa dan gaya bahasa 

Pencampuran unsur bahasa satu dengan bahasa lain tidak selamanya 

disebabkan dengan unsur tidak sengaja. Prestise bahasa seumber dapat mendorong 

timbulnya interferensi pada diri penutur. Hal ini disebabkan, penutur ingin dikenal 

bahwa penutur juga menguasai bahasa lain selain bahasa yang digunakan saat itu.  
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Prestise mempunyai hubungan erat dengan faktor keinginan bergaya dalam diri 

penutur ketika berbahasa. Oleh sebab itu, keinginan bergaya dalam berbahasa 

dapat memicu interferensi disebabkan adanya pencampuran bahasa satu dengan 

bahasa lain yang dapat dianggap menyalahi kaidah bahasa. Contoh pemakaian 

bahasa Indonesia dengan memasukkan unsur-unsur bahasa Inggris karena bahasa 

Inggris dianggap berprestise tinggi dan dapat dipakai untuk bergaya dalam 

berbahasa.  

 

2.4.7 Terbawa Kebiasaan Berbahasa Ibu 

Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang diterima oleh penutur. Hal ini 

menyebabkan penutur ketika sedang menggunakan bahasa kedua secara sengaja 

maupun tidak memasukkan unsu-unsur bahasa ibu dalam tuturannya. Penggunaan  

bahasa ibu secara tiba-tiba dalam tuturan penutur tidak lain disebabkan unsur-

unsur bahasa ibu sudah sangat dikenal dan dikuasainya.  Contoh dwibahasawan 

yang berbahasa ibu bahasa Betawi dan kurang menguasai bahasa Indonesia 

cenderung akan menggunakan unsur-unsur bahasa Betawi ketika penutur  

menggunakan bahasa Indonesia. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

 Pada umumnya penutur mampu menguasai dua bahasa, yaitu bahasa 

pertama yang dapat disebut bahasa ibu (B1) dan bahasa kedua yang dapat disebut 

bahasa asing (B2). Kemampuan penutur menguasai dua bahasa dalam ilmu 

sosiolinguistik disebut bilingualisme atau kdwibahasaan. Seiring dengan 

berkembangnya waktu, para pakar bahasa menemukan efek dari kwdibahasaan 
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penutur. Hal ini disebut interferensi yang didsefinisikan sebagai pengacauan atau 

kesalahan dalam berbahasa yang disebabkan kemampuan bilingualisme penutur. 

Pengacauan yang dimaksud dalam hal ini adalah terjadinya pencampuran unsur-

unsur bahasa satu dengan bahasa lainnya. Beberapa ahli bahasa mengungkapkan 

bahwa bahasa pertama sangat berpotensi untuk mempengaruhi bahasa kedua. Di 

sisi lain, ada juga yang mengungkapkan bahwa bahasa kedua juga berpotensi 

untuk mempengaruhi bahasa kedua. Setelah ditelusuri dari beberapa pendapat ahli 

bahasa, disimpulkan bahwa bahasa pertama maupun bahasa kedua berpotensi 

untuk saling mempengaruhi atau berlaku timbal balik. Wenreich (dalam Chaer 

dan Agutina 2010: 124) mengklasifikasikan bahwa interferensi dapat terjadi pada 

bidang fonologi, morfologi, dan bidang sintaksis.  

 Peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016 dan 2017 dipilih menjadi 

objek dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan dalam situasi rapat seorang 

gubernur tentu merupakan rapat formal yang dihadiri oleh kalangan orang-orang 

berpendidikan. Sebuah rapat yang bersifat formal tentu dituntut untuk 

menggunakan kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini ditujukan 

untuk meminimalisirkan makna ganda yang dapat memicu kesalahpahaman 

seorang penutur dengan para pendengar di situasi rapat tersebut. Oleh sebab itu, 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik secara tidak langsung juga 

menunjang keberlangsungan rapat dengan baik.  

 Berdasarkan  uraian di atas, dapat disimpulkan menganalisis interferensi 

dalam peristiwa rapat Gubernur Jakarta menjadi suatu penelitian yang layak untuk 

dilakukan. Hal ini disebabkan, dengan adanya peneltian ini dapat mengetahui 

interferensi atau kesalahan berbahasa pada lingkup orang-orang berpendidikan. 
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Selain itu, objek penelitian yang menganalisis dua peristiwa rapat sekaligus dapat 

menghasilkan perbandingan kesalahan berbahasa yang terjadi pada rapat gubernur 

periode 2016 dan rapat gubernur periode 2017.  
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