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ABSTRAK

INTERFERENSI LEKSIKAL BAHASA JAWA KE DALAM
BAHASA INDONESIA PADA KARANGAN SISWA KELAS V SD NEGERI

BUKIT RAYA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

NINDY EKA PUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk interferensi

leksikal bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada karangan siswa kelas V SD

Negeri Bukit Raya tahun pelajaran 2016/2017.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Sumber data penelitian karangan siswa kelas V SD Negeri Bukit Raya

berjumlah 36 karangan. Data penelitian berupa interferensi leksikal bahasa Jawa

ke dalam bahasa Indonesia pada karangan siswa kelas V SD Negeri Bukit Raya.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data ialah teknik tes menulis karangan

dan untuk mengetahui penggunaan bahasa siswa, digunakan teknik nontes berupa

pengisian angket oleh siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat interferensi leksikal bahasa Jawa

ke dalam bahasa Indonesia pada karangan siswa kelas V SD Negeri Bukit Raya,

tahun pelajaran 2016/2017.
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Dari data penelitian yang ada ditemukan interferensi leksikal berupa bentuk dasar,

bentuk berimbuhan, dan bentuk reduplikasi, dengan komposisi sembilan belas

bentuk dasar, seperti (1) mentas, (2) salin, (3) banter, (4) poli, (5) mbak, (6)

mbah, (7) kuto, (8) buyut, (9) rapot, (10) kakang, (11) tembel, (12) jebol, (13)

kebo, (14) sinau, (15) pakde, (16) kates, (17) kepater, (18) ngaji, (19) kanca,

sembilan bentuk berimbuhan seperti (1) jajal, (2) iyup, (3) jebur, (4) jentus, (5)

panjer, (6) singgah, (7) umbul, (8) cemplung, (9) mulang, dan dua bentuk

reduplikasi seperti (1) poto-poto, (2) ati-ati. Kemudian data-data tersebut

diperikan dalam unsur leksikal bermakna primer yang dapat diidentifikasi tanpa

bantuan konteks, meliputi makna leksikal, makna literal, makna denotatif

berjumlah dua puluh dan makna leksikal bermakna sekunder yang hanya dapat

diidentifikasi lewat konteks pemakaian bahasa meliputi makna gramatikal,

konotatif, dan makna figuratif berjumlah sepuluh.

Kata kunci : interferensi leksikal, bahasa jawa, karangan siswa
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap pembicara mempunyai ragam bahasa, yang penggunaannya disesuaikan

dengan fungsi dan keadaan ketika menggunakan bahasa tertentu. Ragam bahasa

yang dipergunakan dalam komentar olah raga, khotbah, siaran berita, pelajaran di

sekolah, melamar, surat cinta, dan lain-lain berlainan keadaannya. Pembicaraan

antara dosen dengan mahasiswa dalam hubungan resmi (kuliah, konsultasi,

misalnya), seyogyanya mempergunakan ragam resmi, dan bukan ragam santai,

oleh karena itu harus memilih bentuk yang sesuai dengan pokok masalah, tokoh

bicara, dan suasana (Rusyana, 1984: 105).

Dalam masyarakat dwibahasa, pemilihan ragam bahasa itu berjalinan pula dengan

pemilihan bahasa apa yang akan kita pakai. Penggunaan dua bahasa atau lebih

oleh seorang pembicara, biasanya menimbulkan interferensi, yaitu penyimpangan

dari norma masing-masing bahasa, sebagai akibat pengenalan akan lebih daripada

satu bahasa. Mengingat hal itu, jika kita hendak berbahasa dengan baik, maka kita

harus sadar kita sedang berbahasa apa, dan berusaha sedapat-dapatnya

memisahkan kedua bahasa itu.

Menurut Rusyana (1984: 114) apabila pada penggunaan bahasa oleh murid terjadi

interferensi, khususnya interferensi dari bahasa daerah sebagai bahasa pertama
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murid ke dalam BI sebagai bahasa kedua yang dipelajari. Akibat interferensi itu

ada yang melanggar kaidah BI. Besarnya interferensi yang terjadi pada

penggunaan BI oleh murid menandakan pula kemampuan murid yang belum

tinggi.

Hal yang menghambat penggunaan BI sebagai bahasa pengantar di SD ialah

kemampuan murid berbahasa Indonesia yang masih belum memadai. Dengan

kemampuan BI seperti itu tujuan  pendidikan di SD yang telah ditentukan dalam

kurikulum tidak akan dapat dicapai seluruhnya. Kemampuan berbahasa Indonesia

yang tidak memadai itu biasanya pada kelas-kelas permulaan, disebabakan karena

murid sebelum masuk SD pada umumnya tidak berbahasa Indonesia, dan baru

mengenal BI di sekolah, karena situasi kebahasaan disekelilingnya, dalam

kehidupan sehari-hari di sekolah di luar pelajaran, di rumah, dan di masyarakat,

murid-murid itu lebih banyak menggunakan BD. Karena itu kemampuan

berbahasa Indonesia mereka tidak banyak ditunjang oleh kegiatan berbahasa di

luar kelas.

Menurut Mackey dalam Achmad dan Abdullah (2002: 179) kontak bahasa sebagai

pengaruh bahasa yang satu kepada bahasa yang lain, baik langsung maupun tidak

langsung. Sehubungan dengan itu Weinreich menganggap bahwa kontak bahasa

terjadi jika dua bahasa atau lebih dipergunakan secara bergantian oleh seorang

pemakai bahasa.

Menggunakan dua bahasa secara bergiliran tidaklah mudah apa lagi bagi siswa.

Siswa yang menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi dalam kesehariannya

akan mengalami kesulitan dalam memilih dan menggunakan kosakata sewaktu
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menulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa daerah sangat berpengaruh dalam

komunikasi sehari-hari bagi para siswa, bahkan dalam berkomunikasi secara

formal di sekolah para siswa masih sering menggunakan bahasa ibu sebagai alat

untuk berkomunikasi, sedangkan bahasa Indonesia dipakai hanya terbatas di kelas

saja. situasi seperti ini terjadi juga pada siswa kelas V SD Negeri Bukit Raya,

Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 mata pelajaran

Bahasa Indonesia kelas V terdapat butir pembelajaran mengenai karangan pada

aspek menulis dengan kompetensi dasar 4.1 menulis karangan berdasarkan

pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. Siswa

diharapkan dapat membuat karangan dengan baik sesuai dengan kompetensi dasar

tersebut. Karangan yang baik tidak hanya dinilai dari isi ceritanya, tetapi juga dari

pilihan kata serta ejaan yang digunakan, karena hal itu sangat berpengaruh

terhadap baik buruknya sebuah karangan.

Dalam kegiatan menulis siswa diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan

imajinasi mereka dalam sebuah karangan. Akan tetapi siswa tersebut masih

kurang memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan

benar sehingga masih ada beberapa siswa yang menggunakan bahasa daerah

(bahasa ibu) dalam karangannya tersebut. Sebagian besar warga negara Indonesia

memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda, begitu pula para siswa yang memiliki

bahasa ibu yang berbeda. Mayoritas bahasa pertama yang digunakan dalam

berkomunikasi sehari-hari merupakan bahasa ibu atau bahasa pertama, khususnya

daerah pedesaan. Sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua yang
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dipakai oleh warga setempat. Warga negara Indonesia pada umunya adalah

dwibahasawan.

Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, interferensi leksikal bahasa terjadi

hampir di semua suku di Indonesia, tidak terkecuali suku Jawa. Sebagai salah satu

suku yang dominan karena jumlahnya cukup banyak dibanding suku-suku

lainnya, suku Jawa telah menyebar hampir ke semua pulau besar di Indonesia.

Menurut populasinya, suku Jawa menempati wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur,

dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, diluar wilayah itu, suku Jawa juga

menempati wilayah sumatra. Penduduk suku Jawa pada daerah sumatra, paling

banyak adalah di wilayah Lampung.

Salah satu desa di Kabupaten Lampung Timur banyak terdapat masyarakat suku

Jawa di dalamnya, yaitu desa Bukit Raya Kecamatan Marga Sekampung

Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut berdasarkan statistik Desa Bukit Raya

yang berjumlah 3.148 jiwa dengan komposisi 99,4% penduduknya bersuku Jawa,

0,5% bersuku Lampung, dan sisanya 0,1% bersuku Bali. Selain itu berdasarkan

pengamatan juga dikatakan bahwa bahasa Jawa adalah bagian dari masyarakat

yang ada di dalamnya, karena mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Jawa

sebagai alat komunikasi.

Hal ini memengaruhi bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia pada seluruh warga

yang ada di dalamnya. Tanpa terkecuali siswa-siswi SD Negeri Bukit Raya yang

ada di desa tersebut. Selain mengamati,  penulis juga melakukan observasi berupa

wawancara dengan guru bahasa Indonesia yang ada di SD Negeri Bukit Raya,

beliau mengatakan bahwa masih banyak siswa-siswi yang ada di SD Negeri Bukit
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Raya, yang masih mencampuradukkan bahasa daerah ke dalam bahasa tulisannya

khususnya pada karangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Interferensi Leksikal Bahasa Jawa ke dalam Bahasa

Indonesia pada Karangan Siswa Kelas V SD Negeri Bukit Raya Tahun Pelajaran

2016/2017”.

Pada judul penelitian tersebut sebelumnya sudah pernah di teliti oleh Rona

Romadhianti. Namun, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu “Interferensi

Leksikal Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia pada Karangan Siswa Kelas V

SD Negeri 3 Sungai Langka Tahun Pelajaran 2011/2012”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam  penelitian ini

sebagai berikut “Bagaimana bentuk interferensi leksikal bahasa Jawa ke dalam

bahasa Indonesia pada karangan siswa kelas V SD Negeri Buki Raya?”.

1.3 Tujuan  Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk interferensi leksikal

bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada karangan siswa kelas V SD Negeri

Bukit Raya tahun pelajaran 2016/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik secara teoretis maupun

praktis.
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1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di

bidang kebahasaan yaitu sosiolinguistik khususnya pada kajian interferensi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis yang

berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Informasi dan gambaran bagi guru, khususnya di SD Negeri Bukit Raya

Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, mengenai

masalah kebahasaan  yang berkaitan dengan interferensi dalam menulis

karangan.

2. Sebagai bahan dasar bagi guru untuk mengadakan perbaikan dalam

pembelajaran yang berkaitan dengan mengarang.

3. Meningkatkan kemampuan belajar siswa khususnya pelajaran bahasa

Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri Bukit Raya tahun

pelajaran 2016/2017.

2. Objek dalam penelitian ini adalah data interferensi leksikal bahasa Jawa ke

dalam bahasa Indonesia dalam karangan siswa.

3. Makna pada data penelitian yang terinterferensi leksikal bahasa Jawa

diperikan ke dalam unsur leksikal bermakna primer dan unsur leksikal

bermakna sekunder.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bahasa

Bahasa bersifat sistematis dan sistemis artinya, bahasa tersusun menurut suatu

pola, tidak tersusun secara acak. Bukan merupakan sistem tunggal, tetapi juga

terdiri dari sub-subsistem antara lain, subsistem fonologi, morfologi, sintaksis,

semantik (Chaer, 2012: 35). Dalam proses komunikasi, pikiran hanyalah satu

bagian dari berbagai informasi yang akan disampaikan. Bahasa dapat diartikan

beragam, karena latar belakang sosial dan budaya serta kebiasaan yang berbeda,

maka bahasa yang digunakan menjadi beragam.

Bahasa resmi adalah bahasa yang secara resmi diakui secara yuridis sebagai

bahasa resmi dalam suatu negara. Bahasa resmi sesuai dengan statusnya yang

mempunyai fungsi tertentu. Bahasa daerah adalah bahasa yang dipergunakan oleh

intra-daerah di wilayah Republik Indonesia. Bahasa daerah yang ada di Indonesia

misalnya bahasa Gorontalo, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bali dan

sebagainya (Pateda, 2001: 72).

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa tidak dapat lepas

dari bahasa sebagai alat komunikasi. Tidak kurang dari 719 bahasa lokal atau

daerah yang masih aktif digunakan sampai sekarang seperti dua bahasa sekunder

tanpa penutur asli, dan lima bahasa tanpa diketahui penuturnya (http. Ragam
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bahasa. Com). Bahasa yang mereka gunakan dapat berupa bahasa nasional dan

bahasa daerah. Bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan oleh suatu

negara untuk saling berkomunikasi antara sesama negara itu. Adanya

keanekaragaman bahasa menempatkan pemakaian bahasa yang lebih dari satu

pada situasi kedwibahasaan karena disamping mempergunakan bahasa sebagai

bahasa resmi, masyarakat juga mempergunakan bahasa daerah dalam kehidupan

sehari-hari.

2.2 Kedwibahasaan

Kedwibahasaan merupakan kemampuan atau kebiasaan yang dimiliki oleh

penutur dalam menggunakan bahasa. Di sisi lain, kedwibahasaan ini mengandung

dua konsep, yaitu kemampuan mempergunakan dua bahasa atau bilingualitas dan

kebiasaan memakai dua bahasa atau bilingualism (Aslinda dan Syafyahya, 2014:

8)

Kedwibahasaan adalah penguasaan dua bahasa secara sempurna. Tentu saja

penguasaan dua bahasa itu tidak dapat dijelaskan secara tepat karena penguasaan

ini berjenjang atau relatif (Bloomfield dalam Tarigan dan Djago Tarigan, 1990:

8). Sementara Weinrich (dalam Suwito, 1996: 47) mengemukakan peristiwa

pemakaian dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seorang penutur disebut

dwibahasaan.

Dari pendapat beberapa pendapat mengenai istilah kedwibahasaan, penulis

mengacu pada pendapat Bloomfield sebab batasan yang dikemukakan

mengandung unsur-unsur (1) penguasaan dua bahasa (2) penguasaan dua bahasa

itu tidak dapat dijelaskan secara tepat (3) penguasaan ini berjenjang atau relatif.
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Selanjutnya Chaer dan Agustina (2004: 170) membagi kedwibahasaan ke dalam

beberapa jenis berdasarkan tipologi kedwibahasaan, yaitu sebagai berikut.

1) Kedwibahasaan Majemuk (Compound Bilingualism)

Kedwibahasaan yang menunjukan bahwa kemampuan berbahasa salah

satu bahasa lebih baik dari pada kemampuan berbahasa yang lain.

Kedwibahasaan ini didasarkan pada kaitan antara B1 dengan B2 yang

dikuasai oleh dwibahasawan. Kedua bahasa dikuasai oleh

kedwibahasawan tetapi berdiri sendiri-sendiri.

2) Kedwibahasaan Koordinatif (Sejajar)

Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa

sama baik oleh seorang individu. Kedwibahasaan seimbang dikaitkan

dengan taraf penggunaan B1 dan B2. Orang yang sama mahrnya dalam

dua bahasa.

2.3 Dwibahasawan

Setiap orang yang terlibat dengan penggunaan dua bahasa atau lebih disebut

sebagai dwibahasawan. Menurut Samsuri (1991: 55) dwibahasawan adalah

pembicara yang memiliki kebiasaan memakai dua bahasa secara bergiliran secara

sistem berkomunikasi, sedangkan Nababan (2009) mendefinisikan dwibahasawan

adalah pembicara yang mampu atau sanggup memakai dua bahasa.

Dari dua pendapat tersebut mengenai istilah kedwibahasawan, penulis mengacu

pada pendapat Samsuri (1991: 51) karena pembicara hanya memiliki kebiasaan
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mamakai dua bahasa secara bergiliran dan tidak harus memunyai kemampuan dua

bahasa.

2.4 Murid Sebagai Dwibahasawan

Murid-murid sekolah, madrasah, dan mahasiswa pada umumnya adalah

dwibahasawan karena mereka terlibat dalam penggunaan dua bahasa atau lebih

yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bahasa-bahasa itu

berfungsi sebagai bahasa pengantar (Rusyana, 1984: 34). Murid-murid terlibat ke

dalam kedwibahasawan sejak masih kecil, atau ketika mereka masuk sekolah

dasar. Mereka mulai terlibat dalam situasi kedwibahasaan karena bahasa daerah

sehingga mereka menggunakan kedua bahasa tersebut secara berganti-ganti sesuai

dengan situasi yang dimasukinya. Mereka itu adalah dwibahasawan anak-anak

karena mereka mempelajari bahasa kedua sebelum berumur 14 tahun (Rusyana

dalam Alwasilah, 1988: 163).

2.5 Akibat Kedwibahasaan

Masyarakat tutur yang tertutup yang tidak tersentuh oleh masyarakat lain, atau

pun karena letaknya yang jauh terpencil atau juga karena sengaja tidak mau

berhubungan dengan masyarakat tutur lain, maka masyarakat tutur akan tetap

menjadi  masyarakat tutur statis dan tetap menjadi msyarakat yang monolingual.

Sebaliknya, masyarakat tutur yang terbuka, artinya masyarakat yang mempunyai

hubungan dengan masyarakat tutur lain, tentu akan mengalami peristiwa-peristiwa

kebahasaan itu adalah alih kode (kode switching), campur kode (kode mixing),

integrasi, dan inteferensi (Chaer dan Agustina, 1995: 111). Dari akibat

kedwibahasaan diatas, penulis hanya melakukan penelitian pada interferensi.
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2.6 Interferensi

Interferensi adalah bagaimana seseorang yang dwibahasawan itu menjaga bahasa-

bahasa itu sehingga terpisah dan seberapa jauh seseorang itu mampu

mencampuradukkan serta bagaimana pengaruh bahasa yang satu dalam

penggunaan bahasa lainnya, Mackey dalam Aslinda dan Syafyahya (2014: 24).

Sementara itu, Weinreich mengemukakan bahwa interferensi sebagai

penyimpangan norma bahasa masing-masing yang terjadi di dalam tuturan

dwibahasawan akibat pengenalan dan pengaruh bahasa lain. Sebagai

konsekuensinya, dwibahasawan tersebut menyamakan unsur-unsur yang ada pada

bahasa lain.

Menurut Hartman dan Stork dalam Alwasilah (1985) menyatakan bahwa

interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kekeliruan yang

disebabkan oleh adanya kecenderungan  membiasakan pengucapan atau ujaran

suatu bahasa terhadap bahasa lain yang mencakupi satuan bunyi, tata bahasa,

kosakata. Meskipun demikian, interferensi juga terjadi apabila antara dua bahasa

yang melakukan kontak tidak menyebabkan dislokasi bahasa yang satu oleh

bahasa lain. Sebaliknya, apabila terjadi peristiwa dislokasi struktur, maka

keberadaan norma suatu bahasa akan terganggu oleh masuknya gejala interferensi.

Menurut KBBI (2008: 542) Interferensi adalah gangguan; campur tangan dua

bahasa masuknya unsur serapam ke dalam bahasa lain yang bersifat melanggar

kaidah gramatika bahasa yang menyerap.

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa interferensi adalah

bagaimana seseorang atau dwibahasawan mengalami kekeliruan ketika
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menggunakan suatu bahasa karena kecenderungan menggunakan bahasa lain

sebagai ujarannya.

2.6.1 Faktor Penyebab Terjadinya Interferensi

Weinrich (1970:64) ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

interferensi, antara lain:

2.6.1.1 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.

2.6.1.2 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. Sebagai akibatnya akan muncul

bentuk interferensi dalam bahasa penerima yang sedang digunakan oleh

penutur, baik secara lisan maupun tertulis.

2.6.1.3 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
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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.

2.6.1.4 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.

2.6.1.5 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.

2.6.1.6 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.
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Interferensi yang timbul karena faktor itu biasanya berupa pamakaian unsur-

unsur bahasa sumber pada bahasa penerima yang dipergunakan.

2.6.1.7 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

yang muncul adalah kosakata bahasa ibu yang sudah lebih dulu dikenal dan

dikuasainya.

2.6.2 Macam-macam Interferensi

Interferensi merupakan yang sering kita temui, karena dalam peristiwa bahasa

merupakan akibat dari kontak adanya kontak bahasa. Interferensi merupakan salah

satu topik dalam sosiolinguistik yang terjadi sebagai akibat adanya penggunaan

dua bahasa atau lebih dalam masyarakat multilingual. Dalam peristiwa

interferensi digunakan unsur-unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa,

yang dianggap suatu kesalahan karena menyimpang  dari kaidah atau aturan

bahasa yang digunakan. Mengutip  pernyataan dari Pordjosoedarmo (dalam

Denes, 1994: 18), bahwa interferensi dibedakan menjadi tiga macam sebagai

berikut.
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1. Interferensi aktif, yakni adanya kebiasaan dalam berbahasa daerah

dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia;

2. Interferensi pasif, yaitu penggunaan beberapa bentuk bahasa daerah

oleh bahasa Indonesia karena dalam bahasa Indonesia tidak ada

3. Interferensi varisional, yaitu kebiasaan menggunakan ragam tertentu

atau undangan tertentu ke dalam bahasa Indonesia.

Macam-macam interferensi meliputi semua komponen kebahasaan diantaranya di

bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon (Chaer, 1994: 66). Untuk lebih

jelas akan dipaparkan penjelasannya sebagai berikut.

Interferensi fonologi biasanya terjadi pada penutur Tapanuli dan Jawa. Penutur

bahasa Indonesia yang berasal dari suku Jawa selalu menambahkan bunyi asal

yang dimulai dengan konsonan /b/, /d/, /g/, dan /j/, misalnya pada kata

[mBandung], [nDepok], [nGombong], [nyJambi]. Bagitu pula penutur yang

berasal dari suku Bali yang mengucapkan  fonem /t/ menjadi bunyi

apikoalveolarretrofleks [t], seperti pada kata [tutup], [toko], dan [mati]. (Chaer

dan Agustina, 2004: 123).

Interferensi dalam bidang morfologi, terdapat dalam pembentukan kata dengan

afiks. Afiks-afiks suatu bahasa digunakan untuk membentuk kata dalam bahas

lain. Misalnya dalam bahasa Belanda dan Inggris ada sufiks-asasi, maka banyak

penutur bahasa Indonesia, seperti neonisasi, tendanisasi, dan turinisasi. Bentuk-

bentuk tersebut merupakan penyimpangan dari sistematik morfologi bahasa

Indonesia, sebab untuk membentuk nomina proses dalam bahasa Indonesia ada

konfiks pe-an, jadi seharusnya peneonan, penendaan, penurian. Penggunaan
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bentuk-bentuk kata seperti ketabrak, kejebak, kekecilan, dan kemahalan dalam

bahasa Indonesia baku juga termasuk interferensi, sebab imbuhan yang digunakan

berasal dari dialek bahasa Jawa dan bahasa Jakarta. Bentuk bakunya adalah

tertabrak, terjebak, terlalu kecil, dan terlalu mahal.

Interferensi dalam bidang sintaksis, diambil dari contoh kalimat bahasa Indonesia

dari seorang bilingual bahasa Jawa-Indonesia dalam bahasa Indonesia “ Di sini

toko laris yang mahal sendiri “ (Chaer, 2006: 145). Kalimat bahasa Indonesia

yang berstruktur bahasa Jawa, yang berbunyi “Neng kene toko laris seng larang

dhewe”.

Interferensi dalam bidang semantik, yaitu interferensi tata makna (semantic

interference). Interferensi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (a) interferensi

perluasan makna, (b) interferensi penambahan makna, dan (c) interferensi

penggantian makna.

Interferensi dalam bidang leksikal adalah interferensi yang terjadi dalam berbagai

bentuk, misalnya terjadi kata dasar, tingkat kelompok kata maupun frasa. Dalam

penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada interferensi leksikal.

2.7 Interferensi Leksikal

Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari  nomina leksikon

(vokabuler, kosa kata, dan perbendaharaan kata) (Chaer, 1990; 62). Kata leksikal

adalah bentuk bentuk adjektiva dari kata leksikon. Maka secara harfiah, makna

leksikal berarti ‘makna yang bersifat leksikon’. Namun, yang dimaksud

sebenarnya adalah makna secara inheren dimiliki oleh setiap leksem (sebagai
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satuan leksikon). Jika leksem itu kita ‘samakan’ konsepnya dengan kata, maka

makna leksikal berarti sama dengan makna kata (Chaer, 2007: 117). Menurut teori

De Sausure setiap kata istilah kata (istilah de sausure tanda linguistik) tentu

memiliki makna sebagai komponen bunyinya. Makna kata atau makna leksikal ini

adalah makna yng secara inheren ini ada di dalam kata itu terlepas dari konteks

apa pun. Misalnya, kata pensil memiliki makna ‘sejenis alat tulis yang terbuat dari

kayu dan arang’, kata bus memiliki makna ‘sejenis kendaraan umum  yang dapat

memuat banyak penumpang’, dan kata gubuk memiliki makna ‘bangunan tempat

tinggal manusia yang bentuknya sederhana’, maka makna yang dimiliki oleh kata

pensil, bus, dan gubuk di atas itulah yang disebut makna leksikal adalah makna

yang sesuai dengan konsepnya (Chaer, 2006: 118).

Pakar lain berpendapat pula, bahwa makna leksikal adalah makna kata ketika kata

itu berdiri sendiri, baik dalam bentuk leksem atau bentuk berimbuhan yang

maknanya kurang lebih tetap, seperti yang dapat dibaca dalam kamus bahasa

tertentu (Pateda, 2001: 119) sedangkan leksem menurut Kamus Bahasa Indonesia,

leksikal bersangkutan dengan (1) kata, (2) leksem, (3) kosa kata. Ada pun Yayat

(2009: 22) mengatakan bahwa leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa (leksem)

sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa

interferensi leksikal adalah interferensi yang dapat dilihat dengan cara

menganalisis makna dari leksem tersebut sepeti makna unsur-unsur bahasa yang

meliputi benda, peristiwa, dan objek.

Interferensi dalam bidang leksikal terjadi apabila seseorang dwibahasawan dalam

peristiwa tutur memasukkan unsur leksikal bahasa pertama ke dalam bahasa

kedua atau sebaliknya.
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2.8 Klasifikasi Makna Leksikal

Menurut Harimurti dalam Semantik Leksikal (2010: 119) Makna leksikal (lexical

meaning) atau makna semantik (semantic meaning), atau makna eksternal

(external meaning) adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam

bentuk berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap, seperti yang dapat dibaca

di dalam kamus bahasa tertentuk. “ makna leksikal ini dipunyai unsur-unsur

bahasa lepas dari penggunaannya atau konteksnya.

2.8.1 Makna Leksikal Menurut Pateda

Dalam semantik leksikal menurut Pateda (2010: 133) menekankan kajian makna

pada tingkat kata. Kata merupakan momen kebahasaan yang bersama-sama dalam

kalimat menyampaikan pesan dalam suatu komunikasi. Kata berwujud dalam

berbagai bentuk. Kebermacaman bentuk kata tersebut difokuskan dalam bahasa

Indonesia yang tentu saja berbeda sistemnya jika dibandingkan dengan bahasa

lain di dunia. Kata mempunyai bentuk, dan dalam beberapa hal, ada kata yang

memiliki bentuk dasar yang oleh para linguis disebut leksem. Menurut Matthews

dalam Pateda (2010: 133) mengatakan bahwa bentuk-bentuk leksem tersebut

dikaji dari segi makna yaitu: (1) batasan kata, (2) bentuk kata, (3) makna dalam

leksem, (4) makna paduan leksem, (5) makna kata bebas, (6) bentuk yang

mengakibatkan makna, (7) makna kata berimbuhan, (8) makna kata berulang, (9)

makna kata majemuk, (10) makna kata terikat konteks kalimat, (11) makna

akronim, (12) makna singkatan, (13) makna bentuk yang diplesetkan. Berikut

pemaparannya.
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1. Batasan kata

Batasan kata dapat dilihat dari pandangan, kata sebagai kata dan kata

sebagai istilah teknis yang berlaku dalam linguistik. Pandangan yang

melihat kata sebagai kata, tentu yang dimaksud adalah makna leksikal

dalam Pateda (2010: 134). Kata adalah satuan ujaran yang berdiri sendiri

yang terdapat di dalam kalimat, dapat dipisahkan, dapat ditukar, dapat

dipindahkan dan mempunyai makna serta digunkaan untuk berkomunikasi

(cf. Ramlan, 1983: 28)

2. Bentuk kata

Dalam Pateda (2010: 135) bentuk kata dibagi atas: (i) bentuk dasar atau

leksem (lexeme) yang bermakna leksikal; (ii) paduan leksem; (iii) bentuk

berimbuhan; (iv) bentuk berulang; (v) bentuk majemuk; (vi) bentuk yang

terikat konteks kalimat; (vii) akronim; dan (viii) singkatan.

3. Makna dalam leksem

Makna dalam leksem yakni bentuk yang sudah dapat diperhitungkan

sebagai kata. Sebagai contoh di dalam bentuk bahasa Indonesia terdapat

bentuk seperti ini: kunci, lompat, makan, pagar, tidur. Bentuk kunci dapat

menghasilkan bentuk turunan dikunci, mengunci, dan kata pagar dapat

diberi imbuhan sehingga menjadi dipagari, memagari, terpagar. Kata

kunci dan pagar memiliki makna leksikal, dan demikian pula dapat

dikunci, mengunci, dipagari, memagari, terpagar.

4. Makna paduan leksem
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Paduan leksem adalah gabungan dua leksem atau lebih yang

diperhitungkan sebagai kata. Menurut Harimurti dalam Pateda (2010: 137)

bahwa paduan leksem menjadi calon kata majemuk, konsep paduan

leksem tidak sama benar dengan konsep majemuk.

5. Makna kata bebas

Makna kata bebas adalah kata-kata yang dapat berdiri sendiri dalam ujaran

tanpa mendapat imbuhan atau tanpa didampingi kata yang lain. Makna

kata-kata bebas yang bersifat leksikal dapat divari dlam kamus bahasa

yang bersangkutan. Kata bebas pada umumnya berkategori nomina dan

kata-kata bebas bisa juga maknanya begeser apabila kata-kata tersebut

berada didalam kalimat.

6. Bentuk yang mengakibatkan makna

Bentuk yang mengakibatkan makna yakni imbuhan. Sebagai catatan lebih

dahulu ada juga imbuhan yang bermakna. Imbuhan itu, misalnya a- dalam

kata asosial yang bermakna tidak sosial. Dengan kata lain, prefiks a-

bermakna tidak, imbuhan lain misalnya re- yang bermakna kembali,

misalnya dalam kata reorganisasi yang bermakna diorganisasikan

kembali. Imbuhan yang sudah bermakna dalah imbuhan yang bersifat

serapan.

7. Makna kata berimbuhan

Imbuhan dalam hal ini bermaksud, imbuhan yang mengakibatkan

munculnya makna. Imbuhan terdiri dari prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan
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gabungan. Jika imbuhan tersebut dilekatkan, baik pada leksem maupun

pada kata, umumnya menghasilkan kata berimbuhan.

8. Makna kata berulang

Makna kata berulang atau reduplikasi adalah “pengulangan satuan

gramatik, baik seluruhnya maupun sebagainya, baik dengan variasi fonem

maupun tidak” Ramlan dalam Pateda (2010: 143). Ada baiknya diingatkan

bahwa kata ulang sama dengan ulangan kata. Ulangan kata adalah kata

yang diulang-ulang, misalnya mana: “Mana, mana yang kau maksud?”

Kata mana yang diulang beberapa kali, disebut ulangan kata, sedangkan

kata mana-mana dalam kalimat, “Mana-mana yang kau sukai, ambil saja”.

adalah kata ulang. Makna kata mana-mana, yakni benda atau bahan apa

saja.

9. Makna kata majemuk

Kata majemuk secara leksikologi dapat dikatakan gabungan morfem dasar

yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis,

gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang

bersangkutan. Ramlan dalam Pateda (2010: 145) Mengatakan “kata

majemuk ialah kata yang terdiri dari dua kata sebagai unsurnya.” Makna

yang muncul bukanlah gabungan makna pada tiap unsur, melainkan

makna lain dari unsur membentuknya.

10. Makna kata terikat konteks kalimat

Dalam bahasa Indonesia ada kata-kata yang mempunyai makna leksikal,

tetapi ada pula kata-kata yang dapat ditentukan maknanya jika kata
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tersebut telah berada dalam satuan yang disebut kalimat. Itu sebabnya

kata-kata seperti itu disebut kata yang terikat konteks. Kata-kata seperti ini

akan memiliki makna jika didampingi kata yang lain, apakah di depan atau

berada di belakang kata tersebut. Makna kata yang terikat konteks kalimat

dengan sendirinya harus ditelusuri ketika kata itu telah berada dalam

kalimat.

11. Makna akronim

Akronim adalah pemendekan dua kata atau lebih menjadi satu kata saja.

dengan kata lain akronim merupakan  kata. Maknanya merupakan

kepanjangan kata tersebut.

12. Makna singkatan

Berbeda dengan akronim, singkatan atau abreviasi teratur cara

memendekkan kata yang mnjadi unsurnya. Ambilah singkatan ABRI yang

kepanjangannya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Makna

singkatan harus dicari pada unsur yang membentuk singkatan.

13. Makna bentuk yang diplesetkan

Heryanto dalam Pateda (2010: 153) mengatakan: “... plesetan dapat

digambarkan sebagai kegiatan berbahasa yang mengutamakan atau

memanfaatkan secara maksimal pembentukan berbagai pernyataan dan

aneka makna yang dimungkinka oleh sifat sewenang-wenang pada kaitan

pertanda – makna – realis empirik.”
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2.8.2 Makna Leksikal Menurut Larson

Salah satu ciri kata ialah sebuah unsur leksikal dapat mempunyai makna primer

dan makna sekunder (Larson, 1991: 105). Makna primer yaitu makna yang

dipelajari sejak kecil, dan terkandung dalam sebuah kata, jika kata itu digunakan

tersendiri. Makna ini merupakan makna pertama yang muncul dalam pikiran dan

mempunyai referensi fisik. Makna sekunder yaitu makna yang tergantung pada

konteks. Misalnya kata bunga yang berdiri sendiri biasan ya dihubungkan dengan

bagian tumbuhan yang elok dan harum. Akan tetapi, bunga uang tidak ada

hubungannya dengan tumbuhan. Kata bunga di sini  digunakan dalam makna

sekunder.

Ada berbagai jenis makna di dalam bahasa yang secara dikotomis dibedakan

menjadi beberapa macam. Penggolongan makna-makna ini dilihat dari sudut

pandang yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis makna itu adalah makna leksikal

dan makna gramatikal, mkana denotatif dan makna konotatif, mkana literal dan

makna figuratif, serta makna primer dan sekunder. Berikut pemaparannya

2.8.2.1 Makna leksikal dan makna gramatikal

Satuan atau unit semantik terkecil didalam bahasa disebut leksem. Seperti

halnya fonem di dalam fonologi, morfem di dalam morfologi, leksem juga

bersifat abstrak. Leksem menjadi dasar pembentukan suatu kata. Kata

membeli, dibeli, terbeli, dan pembelian dibentuk dari leksem yang sama

yaitu beli. Makna beli dapat diidentifikasikan tanpa menghubungkan unsur

ini dengna unsur lain, makna yang demikian ini disebut makna leksikal.

Selain itu, ada pula satuan itu bergabung dengan satuan kebahasaan yang
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lain. Makna yang demikian ini disebut makna gramatikal. Untuk lebih

jelas dapat dilihat pada kalimat berikut:

(1) Ayah Amir membeli sebuah komputer.

(2) Sebuah komputer dibeli oleh Ayah Amir

Frasa Andi memliki ‘milik’. Makna ini baru dapat diidentifikasi setelah

kata ayah sebagai termilik bergabung dengan Amir sebagai pemilik. Afiks

se- dalam sebuah leksem menyatakan makna ‘satu’. Makna ini juga baru

dapat ditentukan setekah afiks se- itu bergabung dengan leksem buah. Bila

se- bergabung dengan indah untuk membentuk kata seindah, afiks ini

memiliki makna ‘sama’. Bila bergabung dengan dunia dalam

menghasilkan kata sedunia, afiks ini memiliki makna ‘seluruh’. Dengan

demikian, afiks se- juga memiliki makna grmatikal. Secara sintaktik

fungsi-fungsi (jabatan) kalimat 1 dan 2 juga memiliki makna yang disebut

makna yang disebut peran (role). Dalam kalimat 1 Ayah Amir berperan

pelaku (agentif), membeli berperan tindakan (aktif), sebuah komputer

berperan sasran (objektif), dibeli berperan pasif, dan ayah berperan agentif.

Makna atau peran sintaktik ini juga bersifat gramatikal karena hanya

teridentifikasi setelah peran-peran sintaktik itu bergabung dengan peran-

peran sintaktik yang lain di dalam sebuah kalimat.

2.8.2.2 Makna denotatif dan konotatif

Makna kata wanita dan perempuan kesemuanya mengacu kepada referen

atau acuannya di luar bahasa, yaitu orang yang berjenis kelamin feminim.

Keseluruhan komponen makna yang dimiliki oleh sebuah kata disebut

denotata. Oleh karenanya, makna yang demikian disebut makna denotatif.
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Walaupun wanita dan perempuan memiliki makna denotatif yang sama,

tetapi masing-masing memiliki nilai emotif yang berbeda. Nilai emotif ini

menyangkut nuansa halus dan kasar. Nilai emotif yang terdapat pada suatu

bentuk kebahasaan disebut konotasi. Oleh karenanya wanita dan

perempuan dikatakan memiliki makna konotatif yang berbeda. Kata

wanita memiliki nuansa makna halus, sedangkan perempuan memiliki

nuansa makna yang lebih kasar.

2.8.2.3 Makna literal dan makna figuratif

Makna sebuah bentuk kebahasaan ada yang belum mengalami perpindahan

penerapan kepada referen yang lain. Kata buaya dan kambing (jantan)

dalam kalimat berikut secara lugas mengacu kepada referennya yang

harfiah, yakni sebangsa binatang melata yang hidup disungai-sungai besar

atau rawa-rawa dan sejenis binatang berkaki empat sebesar anjing, dan

memiliki tanduk. Makna kambing didalam kedua kalimat ini disebut

makna literal atau makna lugas, atau makna harfiah.

1. Di rawa-rawa dan sungai-sungai besar Kalimantan masih banyak

terdapat buaya.

2. Harga kambing jantan menjelang Idul Adha sangat mahal.

Makna kata buaya dan kambing dalam kalimat diatas berbeda dengan

kata kambing dalam kalimat berikut

1. Jangan tegoda oleh rayuan buaya.

2. Dalam persoalan ini, kita tidak perlu mencari kambing hitam.

Berbeda dengan buaya dan kambing (hitam) pada kalimat sebelumnya,

buaya pada kalimat kedua tidak mengacu kepada referen yang bersifat
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konvensional ‘sejenis binatang melata’ dan ‘binatang berkaki empat

seperti anjing yang bertanduk’, tetapi disimpangkan kepada referen yang

lain untuk sebagai tujuan etnis (moral), estetis (keindahan), insultif

(penghinaan), dsb. Maka bentuk kebahasaan yang menyimpang

referennya bisa disebut makna figuratif. Contoh lain, bandingkanlah

pemakaian kata belakang dalam kalimat berikut.

1. Karena Yoyok nakal, Iin terpaksa pindah duduk ke belakang.

2. Karena sudah tidak tahan, ia meminta izin untuk ke belakang.

2.8.2.4 Makna primer dan makna sekunder

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa makna leksikal, makna

denotatif, dan makna literal adalah makna-makna yang dapat diketahui

oleh pemakai bahasa tanpa bantuan konteks. Makna satuan kebahasaan

yang dapat diidentifikasi tanpa bantuan konteks disebut makna primer.

Jadi, makna leksikal, makna denotatif, dan makna literal adalah makna

primer. Sementara itu, makna gramatikal, makna figuratif hanya dapat

diidentifikasi oleh pemakai bahasa dengan bantuan konteks. Makna satuan

kebahasaan yang hanya dapat diidentifikasikan lewat konteks pemakaian

bahasa disebut makna sekunder. Jadi, mkakna gramatikal, makna

konotatif, dan makna figuratif adalah makna sekunder.

2.8.3 Makna Leksikal Menurut Yayat

Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa (leksem) sebagai lambang

benda, peristiwa, objek dan lain-lain. Makna ini dimiliki unsur bahasa terlepas

dari penggunaan atau konteksnya. Misalnya, kata tikus bermakna ‘binatang
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pengerat yang bisa menyebabkan penyakit tifus’. Makna ini akan dijelaskan

dalam kalimat berikut.

1) Kucing makan tikus mati

2) Tikus itu mati diterkam kucing.

3) Panen kali ini gagal akibat serangan tikus

Jika kata tikus pada ketiga kalimat berikut bermakna langsung

(konseptual), pada kalimat berikut bermakna kiasan (asosiatif).

4) Yang menjadi tikus di kantor kami ternyata orang dalam.

Berdasarkan contoh di atas, jelaslah bahwa makna leksikal ada gambaran nyata

tentang suatu benda, hal, konsep, objek, dan lain-lain yang dilambangkan oleh

kata. Berdasarkan ada tidaknya nilai mkana, makna leksikal dapat dibagi menjadi

dua yaitu: 1) makna langsung (konseptual) dan  makna kiasan (asosiatif)

(Sudaryat, 2009: 9).

2.8.3.1 Makna langsung (konseptual)

Makna langsung (konseptual) adalah makna kata atau leksem yang

didasarkan atas penunjukan yang langsung (lugas) pada suatu hal atau

objek di luar bahasa. Makna langsung atau makna lugas bersifat objektif

karena langsung menunjuk objeknya. Makna langsung juga mempunyai

istilah lain seperti makna denotatif, makna kognitif, makna ideasional,

makna konseptual, makna logikal, makna proposional dan makna

pusat. Disebut makna pusat karena makna ini bertalian dengan kesadaran

dan pengetahuan, stimulus dari penyapa dan respon dari pesapa yang

menyangkut hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera
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Berdasarkan luas tidaknya cakupan makna yang dikandungnya, makna

langsung dibedakan atas makna Luas dan makna Sempit.

a) Makna Luas atau Umum

Makna luas atau umum ialah makna yang lebih luas atau lebih umum dari

makna pusatnya. Makna yang terkandung dalam sebuah leksem lebih luas

dari yang kita perkirakan. Misalnya, kata sekolah bermakna ‘gedung atau

tempat untuk belajar’ seperti pada kalimat berikut

Ia pergi ke sekolah

Kata sekolah pada kalimat berikut lebih luas dari makna ‘gedung

belajar’

Ia sekolah lagi ke Amerika.

b) Makna Sempit atau Khusus

Makna sempit atau khusus adalah makna ujaran yang lebih sempit atau

khusus daripada makna pusatnya. Misalnya kata ahli bermakna ‘orang

yang mahir atau pandai dalam segala hal ilmu pengetahuan’, tetapi makna

ahli dalam kalimat

Prof. Dr. H. Yus Rusyana adalah ahli sastra.

Kalimat diatas lebih sempit daripda makna ‘orang yang mahir dalam

segala ilmu pengetahuan’ karena ‘hanya mahir dalam bidang ilmu

pengetahuan sastra saja.
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2.8.3.2 Makna Kiasan (Assosiatif)

Makna kiasan atau assosiatif adalah makna kata atau leksem yang

didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul pada penyapa dan

pesapa. Makna ini muncul akibat assosiasi perasaan pemakai bahasa

terhadap leksem yang dilafalkan atau yang didengarnya. Makna kiasan

mencakupi keseluruhan hubungan makna dengan alam luas bahasa. Makna

ini berhubungan dengan masyarakat pemakai bahasa, pribadi, perasaan,

dan nilai-nilai itu. makna kiasan berbeda dengan makna langsung dalam

berbagai hal, antara lain:

1. Makna kiasan tidak terbatas pada bahasa saja tetapi juga pada

sistem komunikasi yang lain seperti;

2. Makna kiasan tidak stabil tetapi berubah sesuai dengan nilai rasa

yang dimiliki pemakainya; dan

3. Makna kiasan tidak terbatas tetapi harus bertambah dan

berkembang.

Sebagai contoh pada kata perempuan dan wanita, misalnya, mempunyai

mkana konseptual yang sama, yakni manusia dewasa berjenis kelamin

betina’. Secara asosiatif, kata wanita memiliki nilai rasa atau asosiasi yang

lebih tinggi dari kata perempuan

Dilihat dari nilai rasa yang terkandung didalamnya, makna kiasan

(asosiatif) dibedakan atas makna konotatif, makna stilistik, makna afektif,

makna replektif, makna kolokatif, dan makna idiomatis. Berikut

pemaparan satu-persatu.
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a) Makna Konotatif

Makna konotatif adalah makna yang tidak langsung menunjukkan

hal, benda, atau objek yang diacunya. Makna konotatif biasanya

mengandung perasaan, kenangan, dan tafsiran terhadap objek lain. Makna

konotatif merupakan pemakaian makna yang tidak sebenarnya.

Contoh:

Dialah bunga idamanku seorang (kekasih)

Di mana ada bunga berkembang, ke sanalah banyak kumbang datang

(gadis)

Makna kata bunga dapat berubah karena digunakan dalam konteks

kalimat. Makna sebuah kata sering bergantung pada konteks kalimat atau

wacana. Makna ini sering disebut makna kontekstual. Makna kontekstual

muncul akibat hubungan ujaran dari situasi pemakainya.

b) Makna afektif

Makna afektif adalah makna yang timbul akibat reaksi pesapa terhadap

penggunaan bahasa dalam dimensi rasa. Makna afektif adalah makna yang

menimbulkan rasa bagi pendengar. Makna ini berhubungan dengan

perasaan yang timbul setelah pesapa mendengar atau membaca kata

sehingga menunjukkan adanya nilai emosional. Makna afektif disebut juga

dengan makna emotif.

Contoh: a) Anjing itu berbulu coklat.

b) Daging yang dibeli ibu tadi pagi dimakan anjing.

c) Anjing kamu, mampuslah!
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Kata anjing dalam kalimat (a-b) menunjukkan ‘sejenis hewan’. Tetapi pada kata

anjing dalam kalimat (c) menunjukkan ‘orang yang dianggap rendah’, sehingga

disamakan martabatnya dengan anjing’. Karena makna afektif berhubungan

dengan  nilai rasa atau emosi pemakai bahasanya, ada sejumlah kata yang secara

konseptual bermakna sama tetapi secara emosional memiliki nilai rasa yang

berbeda. Kata-kata tersebut biasanya kurang enak didengar, kasar, tinggi dan

ramah. Oleh karena itu, makna afektif dapat dibagi atas (1) makna afektif tinggi,

(2) makna afektif ramah, (3) makna afektif kasar. Agar lebih jelas, akan

dipaparkan sebagai berikut:

1. Makna afektif tinggi

Makna afektif tinggi biasanya terdapat dalam kata-kata sastra, klasik,

dan asing misalnya:

aksi = gerakan

aktif = giat

ceramah = pidato

hadiah = pemberian

harta = kekayaan

2. Makna afektif ramah

Makna  afektif ramah biasanya digunakan dalam pergaulan sehari-hari

antara sesama anggota masyarakat. Makna ini berada pada bahasa

dialek yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian

terjadi bahasa campuran yang lebih sering muncul dati pada bahasa
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Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk lebih dekat tanpa merasa

kecanggungan dalam pergaulan, mislanya:

akur = cocok

berabe = susah

ngobrol = bercakap-cakap

3. Makna afektif kasar

Makna afektif kasar bisasnya berada dalam kata-kata yang berasal dari

daerah atau dialek yang disarakan kasar, misalnya :

gua = saya

mampus = mati

ngaco = berkata tidak karuan

c) Makna Stilistik

Stilisitika bertalian dengan gaya bahasa (figurative language) yaitu bahasa

kias atau bahasa indah yang digunakan untuk meninggikan dan

meningkatkan pengaruh (efek) dengan jalan memperkenalkan serta

membandingkan sauatu hal dengan hal lain. Gaya bahasa merupakan

penggunaan bahasa yang dapat mengubah serta menimbulkan nilai rasa

tertentu. Makna yang terkandung dalam gaya bahasa disebut makna

stilistik atau makna figuratif. Makna stilistik mencakup berbagai makna,

seperti:

- ‘perbandingan’: seperti air di daun keladi

Laksana bulan purnama

Semanis madu, sepahit empedu
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- ‘pertentangan’,

Contoh:

Aduh, bersihnya kamar ini, puntung rokok dan sobekan kertas bertebaran

di lantai.

Olah raga mendaki gunung memang menarik perhatian meskipun sangat

berbahaya.

- ‘pertautan’: tolong ambilkan gudang garam itu (=rokok)

Beliau telah pulang kerahmatullah.

d) Makna Reflektif

Makna reflektif adalah makna yang timbul akibat pesapa menghubungkan

makna konseptual yang satu dengan makna konseptual yang lain sehingga

menimbulkan refleksi (assosiasi) kepada makna lain. Makna ini cenderung

mengacu pada hal-hal yang bersifat sakral (kepercayaan), tabu (larangan),

atau tata krama (kesopanan). Makna reflektif yang berkaitan dengan

dengan sakral dan tabu disebut makna piktoral, sedangkan yang

berhubungan dengan kesopanan disebut makna gereplektif.

e) Makna Piktoral

Makna piktoral adalah makna suatu kata yang berhubungan dengan

perasaan pendengar atau pembaca. Kata-kata yang kurang pantas biasanya

dianggap tabu, kurang sopan atau menjijikkan sehingga penyapa sering

dicela sebagai orang yang kurang sopan. Makna piktoral ini dapat pula

menyinggung perasaan pesapa, lebih-lebih jika penyapanya lebih rendah

martabat atau kedudukannya daripada pesapa. Kata-kata yang kurang
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pantas seperti yang dihubungkan dengan seks, kotoran, kematian dan cacat

badan, biasanya kata-kata tersebut diganti dengan kata-kata lain yang lebih

pantas dan halus (eufimistis).

Contoh :

buta aksara = tuna aksara

gelandangan = tuna wisma

pelacur = tuna susila

bersetubuh = bersenggama

bangkai = jenazah

tewas (pejuang) = gugur

f) Makna Gereplektif

Makna gereplektif atau makna pantangan adalah makna yang muncul

akibat reaksi pemakai bahasa terhadap makna lain. Makna ini terdapat

pada kata-kata yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat kepada

hal-hal yang bersifat kepercayaan (magis). Kata-kata ini biasanya

dianggap tabu untuk diucapkan sehingga harus diganti dengan kata-kata

lain yang bermakna sama.

Misalnya, jika kita pergi ke hutan malam hari, ada kepercayaan

masyarakat untuk tidak mengucapkan harimau , jika diucapkan bisa

bersua. Kata harimau bisa diganti dengan kata nenek, kyai, datuk atau raja

hutan.
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Contoh:

darah = keringat

gajah = kaki bumbung

ular = tali, ikat pinggang

g) Makna Kolokatif

Kolokasi adalah seluruh kemungkinan adanya beberapa kata dalam

lingkungan yang sama. Makna kolokatif berhubungan dengan ciri-ciri

makna tertentu yang yang dimiliki sebuah kata dari sejumlah kata yang

bersinonim, sehingga kata tersebut hanya cocok untuk digunakan

berpasangan dengan kata tertentu lainnya. Makna kata-kata yang

berkolokasi disebut makna kolokatif. Makna kolokatif lebih banyak

berhubungan dengan makna dalam frasa.

Misalnya: garam, gula cebe, yang berkolokasi dengan bumbu masak.

cantik, molek, berkolokasi dengan wanita.

h) Makna Idiomatis

Idiom atau ungkapan merupakan konstruksi unsur bahasa yang saling

memilih. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat

diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun

secara gramatikal. Masing-masing unsurnya mempunyai makna yang ada

karena bersama yang lain. Makna yang terdapat dalam idiom disebut

makna idiomatis. Makna idiomatis adalah makna yang tidak bisa

diterangkan secara logis atau gramatikal dengan bertumpu pada kata-kata

yang menjadi unsurnya.
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Contoh: menjual gigi ‘tertawa keras-keras’

membanting tulang ‘bekerja keras’

meja hijau ‘pengadilan.’

2.8.4 Makna Leksikal Menurut Chaer

Jenis atau tipe makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut

pandang. Berdasarkan jenis semantiknya dapat dibedakan antara makna leksikal

dan makna gramatikal.

1. Makna Leksikal

Didalam buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Menurut Chaer

(2009:60) menyatakan, makna Leksikal adalah bentuk ajektif yang diturunkan

dari bentuk nomina leksikon (vokabuler, kosa kata, perbendaharaan kata).

Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang

bermakna. Kalau leksikon kita samakan dengan kosakata atau

perbendaharaan kata, maka leksem dapat kita persamakan dengan kata.

Dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang berifat

leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Dapat pula dikatakan makna

leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai

dengan hasil kehidupan kita. Contohnya kata tikus makna leksikalnya adalah

‘sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit

tifus.’ Makna ini tampak jelas dalam kalimat Tikus itu mati diterkam kucing

atau dalam kalimat Panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Kata

tikus pada kedua kalimat itu jelas merujuk kepada binatang tikus, bukan

kepada yang lain. Tetapi dalam kalimat yang menjadi Tikus di gudang kami
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ternyata berkepala hitam bukanlah dalam makna leksikal karena tidak

merujuk kepada binatang tikus melainkan kepada ‘seorang manusia, yang

perbuatannya memang mirip dengan perbuatan tikus.’ Dilihat dari contoh-

contoh di atas dapat disimpulkan bahwa makna leksikal dari suatu kata adalah

gambaran yang nyata tentang suatu konsep seperti yang dilambangkan kata

itu.

Makna Leksikal suatu kata sudah jelas bagi seorang bahasawan tanpa

kehadiran kata itu dalam suatu konteks kalimat. Berbeda dengan makna yang

bukan makna leksikal, yang baru jelas apabila berada dalam konteks kalimat

atau satuan sintaksis lain. Semua kata dalam bahasa Indonesia bermakna

Leksikal? Tentu saja tidak. Kata-kata yang dalam gramatikal disebut kata

penuh (full word) seperti kata meja, tidur, dan cantik memang memiliki

makna leksikal, tetapi yang disebut kata tugas (function word) seperti kata

dan, dalam, dan karena tidak memiliki makna leksikal. Didalam buku

Linguistik Umum.

Menurut Chaer (2012:289) menyatakan, makna Leksikal adalah makna yang

dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apa pun. Misalnya,

leksem kuda memiliki makna leksikal ‘sejenis binatang berkaki empat yang

biasa dikendarai’, pinsil bermakna leksikal ‘sejenis alat tulis yang terbuat dari

kayu dan arang’, air bermakna leksikal ‘sejenis barang cair yang biasa

digunakan untuk keperluan sehari-hari’. Dengan contoh itu dapat juga

dikatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang

sesuai dengan hasil observasi panca indera kita, atau makna apa adanya.
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2. Makna Gramatikal

Menurut Chaer (2009:62) Menyatakan, “Makna Gramatikal adalah makna

yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi,

proses reduplikasi, dan proses komposisi.” Proses afiksasi awalan ter- pada

kata angkat dalam kalimat Batu seberat itu terangkat juga oleh adik

melahirkan makna ’ dapat’ dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papan

itu terangkat ke atas melahirkan makna gramatikal ‘tidak sengaja’. Proses

Reduplikasi seperti kata buku yang bermakna ‘sebuah buku’ menjadi buku-

buku yang bermakna ‘banyak buku’ bahasa inggris untuk menyatakan

‘jamak’ menggunakan penambahan morfem (s) atau menggunakan bentuk

khusus. Misalnya book ‘sebuah buku’ menjadi books yang bermakna ‘banyak

buku’ ; kata women yang bermakna ‘ seorang wanita’ menjadi womens yang

bermakna ‘banyak wanita’. Penyimpangan makna dan bentuk-bentuk

gramatikal yang sama lazim juga terjadi dalam berbagai bahasa.

Dalam bahasa Indonesia, misalnya, bentuk-bentuk kesedihan, ketakutan,

kegembiraan dan kesenangan memiliki makna gramatikal yang sama, yaitu

hal yang disebut kata dasarnya. Tetapi bentuk atau kata kemaluan yang

bentuk gramatikalnya sama dengan deretan kata di atas, memiliki makna yang

lain. Contoh lain, kata menyedihkan, menakutkan, dan mengalahkan memiliki

makna gramatikal yang sama yaitu ‘membuat jadi yang disebut kata

dasarnya’. Tetapi kata memenangkan dan menggalakkan yang dibentuk dari

kelas kata dan imbuhan yang sama dengan ketiga kata di atas, tidak memiliki

makna seperti ketiga kata tersebut, sebab bukan bermakna’ membuat jadi

menang’ membuat jadi galak’ melaikan bermakna ‘memperoleh kemenangan’
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dan menggiatkan’. Proses Komposisi atau proses penggabungan dalam

bahasa Indonesia juga banyak melahirkan makna gramatikal. Makna

Gramatikal komposisi sate ayam tidak sama dengan komposisi sate Madura.

Pertama menyatakan ‘ asal bahan’ dan yang kedua menyatakan ‘asal tempat’.

Begitu juga komposisi anak asuh tidak sama maknanya dengan komposisi

orang tua asuh. Yang pertama bermakna ‘ anak yang diasuh’ sedangkan yang

kedua bermakna ‘orang tua yang mengasuh’
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan bentuk interferensi leksikal bahasa

Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada karangan siswa kelas V SD Negeri Bukit

Raya, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Dengan

demikian, untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan tentang orang-orang atau perilaku

yang diamati. (Moeliono, 2001:2). Penggunaan metode deskriptif kualitatif

diharapkan dapat memberikan bentuk karangan yang mengandung interferensi.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah karangan  siswa kelas V SD Negeri Bukit

Raya Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah

tiga puluh enam karangan. Adapun data penelitian berupa unsur leksikal bahasa

Jawa yang digunakan dalam karangan tersebut.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti,

maka digunakan teknik tes (Arikunto, 2014: 266). Tes adalah serentetan

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur

keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh

individu atau kelompok. (Arikunto, 2014: 192). Dalam penelitian ini data

diperoleh dengan menggunakan teknik tes dan teknik nontes.

1. Teknik tes

Teknik tes digunakan untuk memperoleh data berupa karangan. Cara yang

ditempuh adalah dengan melakukan tes mengarang. Penulis memberikan

tugas mengarang dalam bahasa Indonesia kepada siswa dengan ketentuan:

a. Siswa memilih salah satu tema karangan yang telah penulis

tentukan.

b. Waktu yang disediakan untuk mengarang adalah 70 menit.

c. Panjang karangan minimal dua paragraf.

2. Teknik nontes

Teknik non tes yang digunakan berupa angket. Teknik ini dimaksudkan

untuk mengetahui latar belakang bahasa yang dikuasai dan digunakan oleh

siswa.
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3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Menyusun karangan dan memberikan nomor pada setiap karangan.

2. Membaca karangan tersebut satu per satu.

3. Memberi tanda dengan cara melingkari kata yang diperkirakan

mengandung gejala interferensi dalam setiap karangan.

4. Mengelompokkan setiap bentuk yang terinterferensi sesuai dengan bentuk

interferensinya.

5. Menganalisis setiap bentuk yang terinterferensi berdasarkan kaidah bahasa

Jawa dan bahasa Indonesia dengan menggunakan kamus bahasa Jawa.

6. Mempersentasekan setiap bentuk interferensi.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa

siswa kelas V SD Negeri Bukit Raya, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung

Timur merupakan dwibahasawan Jawa-Indonesia yang menggunakan dua bahasa

tersebut secara bergantian. Akibat pemakaian dua bahasa secara bergantian, maka

terjadilah interferensi leksikal bahasa Jawa dalam karangan siswa. Interferensi

leksikal yang terdapat dalam karangan berjumlah tiga puluh.

Dari data penelitian yang ada ditemukan interferensi leksikal berupa bentuk dasar,

bentuk berimbuhan, dan bentuk reduplikasi, dengan komposisi sembilan belas

bentuk dasar, seperti (1) mentas, (2) salin, (3) banter, (4) poli, (5) mbak, (6)

mbah, (7) kuto, (8) buyut, (9) rapot, (10) kakang, (11) tembel, (12) jebol, (13)

kebo, (14) sinau, (15) pakde, (16) kates, (17) kepater, (18) ngaji, (19) kanca,

sembilan bentuk berimbuhan seperti (1) jajal, (2) iyup, (3) jebur, (4) jentus, (5)

panjer, (6) singgah, (7) umbul, (8) cemplung, (9) mulang, dan dua bentuk

reduplikasi seperti (1) poto-poto, (2) ati-ati. Kemudian data-data tersebut

diperikan dalam makna leksikal bermakna primer meliputi makna leksikal, makna

literal, makna denotatif. berjumlah dua puluh dan makna leksikal bermakna

sekunder meliputi makna gramatikal, konotatif, dan makna figuratif berjumlah

sepuluh.
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5.2 Saran

1. Hendaknya guru memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang

baik dan benar pada saat proses pembelajaran.

2. Guru hendaknya lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk

lebih banyak berbahasa Indonesia, supaya terbiasa menggunakannya dalam

kompetensi belajar mengajar.

3. Guru hendaknya lebih banyak memberikan pelatihan, baik secara lisan

maupun tulisan, dan memperhatikan setiap gejala interferensi yang timbul.

4. Hasil karangan siswa hendaknya dibahas di depan kelas untuk melihat

kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan siswa, khususnya, yang

berkaitan dengan interferensi leksikal.

5. Penulis menyarankan kepada peneliti lain yang berminat melakukan

penelitian yang sejenis pada bidang-bidang yang lain seperti bidang

morfologi, sintaksis, ataupun semantik.
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