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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemerolehan Bahasa 

 Dalam proses pemerolehan bahasa biasa dikenal dengan istilah 

pemerolehan bahasa pertama (PB1) atau first language acquisition, sedangkan 

pemerolehan bahasa kedua (PB2) atau second language acquisition. Dalam 

pemerolehan bahasa pertama (PB1) ini berkaitan dengan segala aktifitas seseorang 

dalam menguasai bahasa ibunya (B1). Sehubungan dengan hal itu, jalur 

kegiatannya dapat melalui pendidikan informal dan pendidikan formal. Lain 

halnya dengan pemerolehan bahasa kedua (PB2) yang berlangsung setelah 

seseorang menguasai atau mempelajari bahasa pertama (B1). Dalam hal ini, jalur 

kegiatannya dapat melalui pendidikan informal dan pendidikan formal.. 

 Pemerolehan bahasa disini juga dapat disebut sebagai akuisisi bahasa 

(language acquisition) yaitu bahasa yang diperoleh anak sejak ia masih kecil 

sampai menjadi dewasa. Pemerolehan bahasa ini dapat ditempuh dan dialami oleh 

anak melalui proses pemerolehan yang panjang waktunya dan kompleks. Selama 

proses ini, seorang anak akan mengadakan kontak dengan bahasa lain sepanjang 

hari, baik melalui bahasa teman sebaya, bahasa orang tuanya maupun bahasa yang 

dipakai oleh gurunya. Gesell menggambarkan bahwa seorang anak selalu 

mengadakan interaksi dua arah dengan lingkungan di sekitarnya seperti pada 

keluarga, sekolah, teman sebaya, dan tetangga sekitar. Dengan demikian, hal ini 

tentu saja akan meningkatkan pemerolehan bahasa anak dan membiasakan anak 

dalam penggunaan bahasa dalam situasi yang baik dan benar (Hastuti, 1989: 60).. 

 Berbicara mengenai pemerolehan bahasa, maka tidak dapat seseorang 

dalam upaya memperoleh bahasa melepaskan diri dari perlengkapan pemerolehan 

(acquisition device). Dalam hal ini, perlengkapan pemerolehan bahasa merupakan 

suatu perlengkapan yang mendasarkan pada input data linguistik primer dari suatu 

bahasa yang menghasilkan suatu output yang terdiri atas suatu tatabahasa secara 

deskriptif.. 
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2.2 Kedwibahasaan 

Istilah kedwibahasaan bermula pada abad ke-20 yang diperkenalkan oleh 

Bloomfield. Kedwibahasaan ini dapat diartikan sebagai penguasaan dua bahasa 

seperti penutur aslinya (Bloomfield, 1995:54). Selain itu, kedwibahasaan juga 

dapat diartikan sebagai pengetahuan dua bahasa yang dimiliki oleh seseorang 

(knowledge of two language)” (Haugen dalam Suwito, 1982:49). Dalam 

kedwibahasaan, seorang dwibahasawan tidaklah harus menguasai dua bahasa 

secara aktif, tetapi cukuplah ia mengetahui dua bahasa tersebut secara pasif, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa 

secara bergantian, baik secara lisan maupun tulisan oleh  individu atau kelompok 

masyarakat. Kedwibahasaan ini dapat terjadi apabila terdapat dua bahasa atau 

lebih dalam masyarakat saat berinteraksi dengan orang lain. Keadaan seperti ini 

terdapat pula di negara kita, di samping bahasa Indonesia terdapat juga banyak 

sekali bahasa daerah.. 

Istilah  penting  yang  berhubungan  dengan  kedwibahasaan  antara  lain 

adalah dwibahasawan. Dwibahasawan adalah seseorang yang mempunyai 

kemampuan atau keahlian menggunakan dua bahasa secara bergantian. 

Wojowasito (dalam Mustakim, 1994: 11) mengatakan bahwa seorang 

dwibahasawan tidaklah harus menguasai kedua bahasa yang dimilikinya sama 

fasih atau sama baiknya, tetapi cukup apabila ia dapat menyatakan diri dalam dua 

bahasa tersebut atau dapat memahami apa yang dikatakan atau ditulis dalam 

bahasa tersebut.. 

Dalam hal ini, kedwibahasaan merupakan fenomena yang menggejala di 

setiap negara di dunia ini. Pada umumnya, masyarakat Indonesia dapat 

menggunakan lebih dari satu bahasa saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan 

orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka menguasai bahasa pertama dan 

bahasa kedua sekaligus. Kedua bahasa tersebut tentunya sangat berpotensi untuk 

digunakan secara bergantian oleh kelompok masyarakat. Dalam artian, 

masyarakat yang menggunakan kedua bahasa tersebut yakni B1 dan B2 ini terlihat 

dalam situasi kedwibahasaan (Iswatiningsih, 2005).. 

Dalam hal ini, bilingualisme di dalam bahasa Indonesia biasa disebut 

dengan kedwibahasaan. Bloomfield (dalam Alwasilah, 1985: 125) 
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mengungkapkan bahwa kedwibahasaan dianggap sebagai penguasaan yang 

hampir sama baiknya terhadap dua bahasa yakni bahasa ibu (B1) dan bahasa 

keduanya (B2) yang dimiliki oleh seseorang seperti halnya pada penutur asli. 

“Penguasaaan yang sama baiknya” disini dimaksudkan bahasa kedua (B2) 

dikuasai sama baiknya dengan bahasa ibu (B1). Berdasarkan pengertian tersebut, 

seorang penutur belum bisa disebut dwibahasawan apabila ia hanya mengetahui 

saja tetapi belum menggunakan bahasa lain selain bahasa ibu mereka. Oleh karena 

itu, apabila bahasa kedua digunakan dengan baik oleh penutur seperti pada saat 

menggunakan bahasa ibu, maka hal ini dapat disebut dengan kedwibahasaan.. 

Selanjutnya, (Nababan, 1986: 27) mengungkapkan bahwa kedwibahasaan 

adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam proses interaksi atau 

berkomunikasi dengan orang lain.  Lain halnya dengan Haugen yang berpendapat 

bahwa dwibahasawan tidaklah harus menggunakan secara aktif dua bahasa 

tersebut, tetapi cukuplah orang itu memahami kedua bahasa tersebut antara B1 

dan B2. Dalam hal ini, dwibahasawan adalah seseorang yang mempunyai keahlian 

atau kemampuan dalam menggunakan dua bahasa antara B1 dan B2 secara 

bergantian. Pendapat Haugen tentang dwibahasawan disini pada hakikatnya lebih 

menekankan pada keharusan seseorang untuk menggunakan lebih dari satu bahasa 

yakni menggunakan bahasa ibu (B1) dan bahasa kedua (B2). Dengan demikian, 

keharusan ini selain bersifat internal juga bersifat eksternal, yaitu ditandainya 

interaksi atau kontak antar pembicara yang menggunakan berbagai bahasa 

tersebut.  

Selanjutnya, Lado mengungkapkan bahwa kedwibahasaan adalah 

kemampuan seseorang dalam menggunakan kedua bahasa antara B1 dan B2 

dengan sama baik atau hampir sama baiknya. Secara teknis, pendapat ini mengacu 

pada pengetahuan dua bahasa yakni B1 dan B2 mengenai bagaimana tingkatannya 

terhadap sesorang (Chaer, 2004:86). Namun demikian, pernyataan ini lebih 

sederhana dari pendapat Bloomfield, sehingga dapat memberi ruang terhadap 

orang lain yang tidak sempurna dalam penguasaan dua bahasa yakni B1  dan B2 

untuk disebut dwibahasawan. Lain halnya dengan Weinreich (1970: 1) yang lebih 

menitikberatkan bahwa kedwibahasaan ternyata bukanlah dilihat dari kefasihan 

penguasaan dua bahasa yang sama baiknya, melainkan pada kemampuan praktik 



12 
 

seseorang yang menggunakan dua bahasa yakni B1 dan B2 secara bergantian 

dalam proses berkomunikasi atau interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, 

Weinreich menganggap istilah kedwibahasaan sebagai konsep yang lebih luas 

yakni tanpa memberikan ketentuan tingkat perbedaannya, melainkan yang 

terpenting adalah praktik penggunaan bahasa secara bergantian oleh seorang 

individu. Dalam hal ini, pendapat yang hampir senada dengan pendapat yang 

dimiliki oleh Weinreich dikemukakan pula oleh Mackey (Fishman, 1972: 555-

556). Mackey mengungkapkan bahwa kedwibahasaan dianggap sebagai 

penggunaan dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seorang individu.. 

Dalam hal ini, pengertian kedwibahasaan atau bilingualisme memanglah 

relatif. Hal ini dimaksudkan bahwa relatifnya cakupan dan acuan bilingualisme ini 

dapat disebabkan oleh sulitnya mengukur kemampuan berbahasa yang dimiliki 

oleh seseorang yang tentunya berbeda-beda tingkatannya (Alwasilah, 1985: 125). 

Akan tetapi, dengan berbagai pendapat tokoh-tokoh mengenai pengertian 

kedwibahasaan atau bilingualisme ini masih dapat diambil suatu kesimpulan,  

yakni bilingualisme yang sangat berkaitan dengan adanya dua bahasa dalam 

kehidupan berbahasa seorang penutur baik secara lisan maupun tulisan.. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat yang dwibahasaan adalah masyarakat yang mampu berbahasa 

dalam dua bahasa secara sempurna atau seseorang yang biasa menggunakan dua 

bahasa secara bergantian dalam proses interaksi sosialnya. Dalam hal ini, batasan 

penguasaan bahasa secara sempurna sifatnya sangatlah relatif, artinya berjenjang 

dari yang paling sempurna (ideal) sampai yang paling rendah (minimal).. 

 

2.3 Interferensi dalam Berkomunikasi 

Dalam kehidupan, setiap orang tentu saja tidak dapat terlepas dari bahasa. 

Bahasa disini dapat didefinisikan sebagai alat untuk berkomunikasi yang 

digunakan oleh sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, 

komunikasi yang berlangsung disini dapat dijumpai secara lisan maupun tulisan. 

Kedua bentuk komunikasi atau interaksi ini tentunya sangat membutuhkan 

keterampilan berbahasa yang memadai atau berbahasa yang baik dan benar untuk 

menghasilkan sebuah komunikasi yang efisien dan efektif. Efisiensi dan 
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efektifitas dalam berbahasa tentunya akan sangat dipengaruhi oleh keterampilan 

berbahasa yang dimilikinya oleh seseorang khususnya keterampilan dalam 

penggunaan kosakata dan penyusunan kalimat yang akan digunakan ketika ia 

sedang berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain.. 

Dalam hal ini, setiap bahasa manapun tentulah tidak akan pernah berada 

pada satu keadaan tertentu atau sama. Hal ini dimaksudkan bahwa bahasa selalu 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman, begitu pula dengan penggunaan 

bahasa Madura yang selalu terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. 

Penutur asli bahasa Madura banyak yang mengenal, memakai, dan menguasai 

bahasa Indonesia disamping bahasa Madura, meskipun tingkat penguasaan bahasa 

Indonesia mereka tidak sama.. 

Dengan demikian, banyak penutur asli bahasa Madura ketika 

berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

kedua. Selain itu, banyak diantara mereka memakai bahasa Madura dan Bahasa 

Indonesia secara bergantian saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, 

maka tidak dapat dihindari apabila tanpa disadari bahasa Indonesia (B2) kemudian 

terbawa atau terselip ke dalam penggunaan bahasa Madura (B1) dalam situasi 

informal seperti transaksi jual-beli di pasar Sumberkolak, Situbondo. Dengan 

demikian, dengan adanya saling pengaruh antara bahasa ibu (B1) dan (B2) dapat 

dijumpai pada setiap unsur bahasa seperti fonologi dan morfologi.. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa, dengan adanya proses penggunaan 

bahasa secara bergantian oleh penutur yang sama, maka dapat dikatakan bahwa 

bahasa tersebut berada dalam situasi kontak bahasa atau saling kontak (Weinreich 

dalam Suwito, 1985: 39). Dengan adanya hal tersebut, maka terjadinya kontak 

bahasa yang akan berakibat terhadap pengaruh antarbahasa yang dimiliki oleh 

seseorang. Dengan demikian, adanya situasi kontak bahasa tersebut menimbulkan 

adanya situasi bahasa lainnya yakni interferensi. Melalui kontak bahasa tersebut, 

terjadi saling pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa kedua atau sebaliknya, 

baik yang dapat mempermudah maupun yang menghambat dalam memperoleh 

atau belajar bahasa kedua. Pada dasarnya, interferensi dapat terjadi karena 

pemakaian unsur bahasa satu ke dalam unsur bahasa yang lain terjadi dalam diri 

penutur. Dalam hal ini, interferensi dianggap sebagai gejala tutur yang terjadi 
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hanya pada dwibahasawan dan peristiwanya dianggap sebagai penyimpangan 

bahasa.. 

Dengan demikian, adanya situasi kontak bahasa tersebut menimbulkan 

adanya situasi bahasa lainnya yakni interferensi. Melalui kontak bahasa tersebut, 

terjadi saling pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa kedua atau sebaliknya, 

baik yang dapat mempermudah maupun yang menghambat dalam memperoleh 

atau belajar bahasa kedua.. 

 

2.4. Hakikat Interferensi 

 Istilah interferensi ini pertama kali digunakan oleh Weinrich (1953) untuk 

menyebut adanya persentuhan sistem suatu bahasa yang berhubungan dengan 

adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang 

dilakukan oleh penutur yang bilingual. Dalam hal ini, penutur multilingual yaitu 

penutur yang dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Weinrich 

menganggap bahwa interferensi sebagai gejala penyimpangan dari norma-norma 

kebahasaan yang terjadi pada penggunaan bahasa seorang penutur sebagai akibat 

dari pengenalan lebih dari satu bahasa.. 

Interferensi merupakan gejala perubahan terbesar, terpenting dan paling 

dominan dalam perkembangan bahasa. Pada dasarnya interferensi merupakan 

salah satu faktor penyebab kesalahan berbahasa. Interferensi merupakan kata 

serapan dari bahasa Inggirs interference. Interference berarti gangguan, rintangan, 

percampuran (Darmanto, 2004:198).  

    Menurut Hartman (dalam Alwasilah, 1993:114), istilah interferensi 

memiliki pengertian kekeliruan yang disebabkan terbawanya kebiasaan ujaran 

atau dialek ibu (bahasa pertama) ke dalam bahasa kedua. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Rusyana, bahwa interferensi merupakan percampuran dua 

bahasa yang disebabkan adanya kecenderungan dwibahasawan untuk 

mempersamakan unsur-unsur yang ada dalam bahasa lain apabila dua bahasa 

berkontak.  

Brown (1994: 91-92) berpendapat bahwa interferensi bahasa pertama ke 

dalam bahasa kedua secara sederhana merupakan suatu bentuk penggeneralisasian 

yang dapat mempengaruhi bahasa kedua dan menerapkannya secara tidak benar, 
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artinya interferensi sebagai akibat penerapan sistem bahasa pertama ke dalam 

bahasa kedua secara tidak benar.  

Pendapat tersebut diperkuat oleh Kridalaksana (2001:84) yang mengatakan 

bahwa interferensi adalah kesalahan berbahasa berupa unsur bahasa sendiri yang 

dibawa ke dalam bahasa lain yang sedang dipelajari. Kesalahan berbahasa tersebut 

terjadi karena unsur-unsur yang dibawa oleh penutur berbeda dengan unsur-unsur 

dan sistem bahasa yang sedang dipelajari. 

Samsuri (1980:55) mendefinisikan interferensi adalah sebuah situasi tutur 

di mana seorang dwibahasawan memakai salah satu subsistem bahasa dari satu 

bahasa ke bahasa lain sehingga menimbulkan gangguan dan menyebabkan 

disklokasi struktur dalam bahasa yang dipakai. Selanjutnya, Weinreich (dalam 

Tarigan, 1988:15) mendefinisikan interferensi sebagai penyimpangan norma 

bahasa yang terjadi di dalam ujaran dwibahasawan karena keakrabannya terhadap 

lebih dari satu bahasa yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa.  

Sementara itu, Suwito (1983:54) berpendapat bahwa interferensi sebagai 

penyimpangan karena unsur yang diserap oleh sebuah bahasa sudah ada 

padanannya dalam bahasa penyerap. Jadi, penyebab terjadinya interferensi adalah 

kemampuan penutur dalam menggunakan bahasa tertentu. Menurut Suwito (1983: 

55) interferensi bahasa dapat terjadi di seluruh komponen kebahasaan yang dapat 

diklasifikasikan menjadi 5 jenis interferensi, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, 

leksikon dan semantik. (1) interferensi tata bunyi atau fonologi merupakan 

penyimpangan unsur bahasa pada tataran bunyi yang terfokus pada pelafalan, (2) 

interferensi morfologi yaitu penyimpangan bahasa yang terjadi dalam proses 

pembentukan kata bahasa resipien yang diserap dari bahasa donor, (3) interferensi 

sintaksis yaitu interferensi ini terjadi karena pemindahan morfem atau kata bahasa 

pertama ke dalam pemakaian bahasa kedua, (4) interferensi arti (leksikon) yaitu 

yang berkaitan dengan penafsiran arti atau makna tuturan, (5) interferensi tata 

makna (semantik) yaitu penyimpangan bahasa pada penggunaan tata makna. 

Chaer dan Agustina (1995:168) mengemukakan bahwa interferensi adalah 

peristiwa penyimpangan norma dari salah satu bahasa atau lebih. Selanjutnya, 

Lado (dalam Nursaid dan Maksan, 2002:134) menggungkapkan bahwa 

interferensi adalah kesulitan yang timbul dalam proses penguasaan bahasa kedua 
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dalam hal bunyi, kata, atau konstruksi lainnya misalnya frase dan kalimat sebagai 

akibat perbedaan kebiasaan pengenalan individu terhadap bahasa pertama. 

Pakar lain, Valdman (dalam Nursaid dan Maksan, 2002:13-135) 

memandang peristiwa interferensi sebagai suatu efek dari kebiasaan seseorang. 

Menurut pakar ini, interferensi adalah hambatan akibat kebiasaan pemakaian 

bahasa ibu ketika individu berusaha menguasai bahasa yang dipelajari. Haugen 

(dalam Nursaid dan Maksan, 2002:136) mengatakan bahwa interferensi adalah 

pengambilan unsur-unsur dari suatu bahasa dan dipergunakan dalam hubungannya 

dengan bahasa lain. 

Poerwadarminto dalam Pramudya (2006:27) menyatakan bahwa 

interferensi berasal dari bahasa Inggris “Interference” yang berarti percampuran, 

pelanggaran, rintangan. Dalam hal ini, interferensi secara umum dapat diartikan 

sebagai percampuran dalam bidang bahasa. Percampuran yang dimaksud adalah 

percampuran dua bahasa aatu saling pengaruh antara kedua bahasa. Di sisi lain, 

William Mackey (ahli linguistik edukasional) berpendapat bahwa interferensi 

merupakan gejala penggunaan unsur-unsur satu bahasa dalam bahasa lainnya 

ketika seorang penutur mempergunakan bahasa-bahasa itu (Suandi, 2014:116). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:542) disebutkan bahwa 

interferensi merupakan: 1) gangguan; campur tangan, 2) masuknya unsur serapan 

ke dalam bahasa lain yang sifatnya melanggar kaidah gramatika bahasa yang 

diserap. Sedangkan menurut Kridalaksana (2008:95) interferensi adalah 

penggunaan unsur bahasa lain oleh seorang bahasawan yang bilingual secara 

individual dalam suatu bahasa. 

Dalam hal ini, interferensi dipahami sebagai suatu penyimpangan yang 

terjadi pada biligualisme yang masih dalam tahap pembelajaran bahasa kedua. 

Selain itu, interferensi juga timbul karena disebabkan oleh dominannya sistem 

bahasa pertama yang mempengaruhi pemakaian bahasa kedua dalam peristiwa 

komunikasi, emosi, kepekaan, dan sikap penutur. Peristiwa kontak bahasa yang 

terjadi tidak akan menyebabkan interferensi sepanjang sistem bahasa yang ada 

pada bahasa pertama memiliki kesamaan dengan sistem bahasa pada bahasa 

kedua. Akan tetapi, apabila terjadi perbedaan sistem antara bahasa pertama dan 

kedua, maka akan terjadi kekacauan yang akan menimbulkan penyimpangan- 
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penyimpangan atau kesalahan yang biasa disebut dengan interferensi. Eksistensi 

interferensi menimbulkan kekaburan dalam pemakaian bahasa, untuk itulah 

sebagai suatu konsekuensi logis bahwa interferensi itu sedapat mungkin harus 

dihindari bahkan ditiadakan. Dengan demikian, akan lebih mudah 

dimengertiketika seorang penutur menggunakan bahasa kedua secara baik dan 

benar sesuai dengan kaidah dan sistem yang berlaku dalam pemakaian bahasa 

kedua. 

Berkenaan dengan proses interferensi, menurut Suwito (1988: 65) ada tiga  

unsur pokok, yaitu: (1) bahasa sumber (2) bahasa penyerap dan (3) unsur serapan. 

Dalam peristiwa kontak bahasa pada saat tertentu bahasa yang menjadi sumber 

serapan dapat beralih peran menjadi bahasa penerima, dan demikian pula 

sebaliknya. Akibatnya interferensi dapat terjadi secara timbal-balik. Interferensi  

dianggap  menyimpang  dalam  bahasa  karena  sebenarnya unsur serapan yang 

digunakan sudah ada padanannya dalam bahasa penyerap. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, interferensi dapat diartikan sebagai 

penyimpangan-penyimpangan dari kaidah-kaidah suatu bahasa yang terjadi pada 

dwibahasawan sebagai akibat dari penguasaan dua bahasa sehingga dua bahasa itu 

berkontak. Interferensi ini dapat terjadi pada bahasa tulis maupun bahasa lisan. 

 

2.5 Bentuk-bentuk Interferensi 

 Menurut Suandi (2014:120), mengatakan bahwa interferensi dapat 

meliputi berbagai aspek kebahasaan yang dapat menyusup pada sistem tata 

bunyinya (fonologi), tata bentukan kata (morfologi), tata kalimat (sintaksis), kosa 

kata (leksikon), dan juga bisa menyusup dalam bidang tata makna (semantik). 

1) Interferensi Fonologi  

Interferensi fonologi dapat terjadi apabila seorang penutur 

mengidentifikasi fonem sistem bahasa pertama (bahasa sumber atau bahasa 

yang sangat kuat memengaruhi seorang penutur), kemudian memakainya 

dalam sistem bahasa kedua (bahasa sasaran).. Dalam mengucapkan kembali 

bunyinya itu, dia menyesuaikan pengucapannya dengan aturan fonetik 

bahasa pertama.. 
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Selanjutnya, Chaer dan Agustina (2004:162-165) mengungkapkan 

bahwa interferensi fonologis terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-

kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa 

lain. Interferensi fonologis dibedakan menjadi dua macam, yaitu interferensi 

fonologis pengurangan huruf dan interferensi fonologis pergantian huruf. 

Dalam hal ini, proses fonologis disini dimaksudkan sebagai perubahan kata 

atau morfem berdasarkan ciri-ciri pembeda secara fonetis. Dengan demikian, 

perubahan yang biasa terjadi seperti penghilangan fonem awal, tengah, akhir.  

Contoh:  

 meliat  = melihat slalu   =  selalu   

adek    =  adik   cayang =  sayang 

ama    =  sama    rame    =   ramai  

Walao = walau  smua  =  semua   

 

2) Interferensi Morfologi   

Morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau 

bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem. Morfem adalah satuan 

gramatikal terkecil yang mempunyai makna (Chaer, 1994: 146).  

Menurut Ramlan, (1987: 19) Morfologi adalah cabang linguistik yang 

mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. 

Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-

perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata.  Deengan kata lain, 

dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta 

fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun 

fungsi semantik.  

Dalam kaitannya dengan kebahasaan, yang dipelajari dalam morfologi 

ialah bentuk kata. Selain itu, perubahan bentuk kata dan makna (arti) yang 

muncul serta perubahan kelas kata yang disebabkan perubahan bentuk kata 

itu, juga menjadi objek pembicaraan dalam morfologi. Dengan kata lain, 

secara struktural objek pembicaraan dalam morfologi adalah morfem pada 

tingkat terendah dan kata pada tingkat tertinggi. Itulah sebabnya, dikatakan 

bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kata (struktur 
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kata) serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap makna (arti) 

dan kelas kata. 

Interferensi tata bentuk kata atau morfologi ini terjadi apabila dalam 

pembentukan kata-kata bahasa pertama (bahasa Madura) penutur 

menggunakan atau menyerap awalan atau akhiran bahasa kedua (bahasa 

Indonesia), dalam hal ini terjadinya penyerapan unsur bahasa Indonesia ke 

dalam pembentukan kata bahasa Madura. Selain itu, interferensi juga terjadi 

apabila seorang penutur mengidentifikasi morfem atau bahasa kedua, 

kemudian menggunakannya dalam bahasa pertama. Menurut Ramlan (1985) 

dalam bahasa Indonesia terdapat tiga unsur proses morfologi yakni: proses 

pembubuhan afiks (afiksasi), proses pengulangan (reduplikasi), dan proses 

pemajemukan (komposisi). Interferensi jenis ini dapat dilihat seperti contoh 

pada kata /beremmanya/, /sawinya/, /acannya/. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat sufiks –nya untuk membentuk adjektif 

seperti pada kata  /beremmanya/, /sawinya/, /acannya/. Hal ini tampak jelas 

bahwa terdapat sufiks –nya diakhir kata tersebut. 

Selanjutnya, Chaer dan Agustina (2004:162-165) mengungkapkan 

bahwa interferensi morfologis terjadi apabila dalam pembentukan katanya 

suatu bahasa menyerap afiks-afiks bahasa lain. Penyimpangan struktur itu 

terjadi kontak bahasa antara bahasa yang sedang diucapkan (bahasa Madura) 

dengan bahasa lain yang juga dikuasainya (bahasa Indonesia).  

Contoh:  

kepukul    =   terpukul   

dipindah   =   dipindahkan  

neonisasi  =   peneonan   

menanyai  =   bertanya 

 

2.6 Faktor Penyebab terjadinya Interferensi 

 Interferensi dapat terjadi pada saat penutur menggunakan bahasa pertama 

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

berbicara dengan bahasa indonesia mengakibatkan adanya penyimpangan struktur 
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bahasa. Dengan demikian, penyimpangan struktur tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya interferensi.  

Menurut Alwasilah (1985: 131) mengemukakan bahwa faktor yang 

melatarbelakangi timbulnya interferensi antara lain: 

1) Kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. 

Hortman dan Stoork dalam Alwasilah (1985:131) menganggap bahwa 

interferensi sebagai kekeliruan yang disebabkan terbawanya kebiasaan-

kebiasaan ujaran bahasa atau dialek bahasa ibu ke dalam bahasa atau dialek 

kedua. Dalam hal ini, secara tidak sadar penutur menggunakan bahasa daerah 

ketika berbicara dalam konteks bahasa Indonesia. 

2) Penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan pada percakapannya. Dalam 

hal ini, ada suatu kenyamanan ketika bertutur memakai bahasa daerah dengan 

orang yang berasal dari daerah yang sama (misalnya sama-sama dari Madura 

bertutur dengan bahasa Madura). Dengan penggunaan bahasa daerah ini, 

percakapan akan lebih dirasakan akrab oleh penutur. Dengan demikian, 

terkadang terselip kata-kata dari bahasa Indonesia yang bercampur dengan 

kata-kata dari bahasa Madura. Hal ini dapat dihindari oleh penutur, karena 

sebenarnya kata-kata bahasa ibu yang digunakan oleh seorang dwibahasawan 

sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Dalam hal yang demikian, 

interferensi bahasa yang terjadi karena kebiasaan penutur menggunakan 

bahasa daerah dapat dilihat dalam pembentukan kata (morfologis) dan struktur 

kalimat (sintaksis). 

Selain  itu, menurut Weinrich (1970:64-65) ada beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya interferensi, antara lain: 

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) Tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima 
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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. Sebagai akibatnya akan 

muncul bentuk interferensi dalam bahasa penerima yang sedang digunakan 

oleh penutur, baik secara lisan maupun tertulis. 

3) Tidak cukupnya kosakata bahasa penerima 

Perbendaharaan kata suatu bahasa pada umumnya hanya terbatas pada 

pengungkapan berbagai segi kehidupan yang terdapat di dalam masyarakat 

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

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

bertemu dan mengenal konsep baru yang dipandang perlu. Karena mereka 

belum mempunyai kosakata untuk mengungkapkan konsep baru tersebut, lalu 

mereka menggunakan kosakata bahasa sumber untuk mengungkapkannya, 

secara sengaja pemakai bahasa akan menyerap atau meminjam 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. 

Interferensi yang timbul karena kebutuhan kosakata baru, cenderung 

dilakukan secara sengaja oleh pemakai bahasa. Kosakata baru yang diperoleh 

dari interferensi ini cenderung akan lebih cepat terintegrasi karena unsur 

tersebut memang sangat diperlukan untuk memperkaya perbendaharaan kata 

bahasa penerima. 

4) Menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan 

Kosakata dalam suatu bahasa yang jarang dipergunakan 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. 
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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 itu akan lebih cepat diintegrasikan karena unsur tersebut dibutuhkan 

dalam bahasa penerima. 

5) Kebutuhan akan sinonim 

Sinonim dalam pemakaian 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. 

Karena adanya sinonim ini cukup penting, pemakai bahasa sering 

melakukan interferensi dalam bentuk penyerapan atau peminjaman kosakata 

baru dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima. 

Dengan demikian, kebutuhan kosakata yang bersinonim dapat mendorong 

timbulnya interferensi. 

6) Prestise bahasa sumber dan gaya bahasa 

Prestise bahasa sumber dapat mendorong timbulnya interferensi, karena 

pemakai bahasa ingin menunjukkan bahwa dirinya dapat menguasai bahasa 

yang dianggap berprestise tersebut.  Prestise bahasa sumber dapat juga 

berkaitan dengan keinginan pemakai bahasa untuk bergaya dalam berbahasa. 

Interferensi yang timbul karena faktor itu biasanya berupa pamakaian unsur-

unsur bahasa sumber pada bahasa penerima yang dipergunakan. 

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 

kadang-kadang kurang kontrol. Karena kedwibahasaan mereka itulah kadang-

kadang pada saat berbicara atau menulis dengan menggunakan bahasa kedua 
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yang muncul adalah kosakata bahasa ibu yang sudah lebih dulu dikenal dan 

dikuasainya. 


