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ABSTRAK

INTERFERENSI MORFOLOGIS  PADA GELAR WICARA MATA NAJWA
PERIODE JANUARI 2017 DAN IMPLIKASINYA DALAM

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
DI SEKOLAH MENEGAH ATAS

Oleh
RIA MERIANA

Permasalahan dalam penelitian ini adalah interferensi morfologis pada gelar wicara

Mata Najwa periode Januari 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

interferensi Morfologis pada gelar wicara Mata Najwa Periode Januari 2017 serta

implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif. Sumber data diperoleh dari

gelar wicara Mata Najwa periode Januari 2017. Data dalam penelitian ini adalah

tuturan inteferensi morfologis dalam gelar wicara Mata Najwa. Pengumpulan data

menggunakan teknik simak. Dalam proses menyimak peneliti membutuhkan rekaman

yang berupa video dan catatan. Peneliti mencatat tuturan ytang memungkinkan

terjadinya interferensi..

Hasil penelitian menunjukkan terdapat interferensi morfologis dalam gelar wicara

Mata Najwa periode Januari 2017. Interferensi tersebut berupa afiksasi dan

pengulangan atau reduplikasi. Interferensi morfologis berupa afiksasai terdapat 58



data, meliputi afiksasi pada prefiks berjumlah 36 data, terdiri atas prefiks {ke-}

berjumlah 3 data, prefiks {N-} berjumlah 7 data, alomof /ng-/ dan /nge-/ berjumlah

20 data, alomof /ny-/ berjumlah 5 data dan prefiks {ber-} berjumlah satu data.

Afiksasi pada sufiks terdapat 8 data yakni terdapat pada sufiks {-an} berjumlah 2 data

dan sufiks {-kan} berjumlah 6 data. Afiksasi pada konfiks terdapat 14 data yakni

terdapat pada konfiks {meN-kan} berjumlah 9 data dan konfiks {meN-i} berjumlah 5

data. Interferensi morfologis berupa reduplikasi terdapat 2 data yakni berupa

reduplikasi atau pengulangan sebagian.

Kata kunci: interferensi morflogis, gelar wicara, implikasi
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan untuk menyampaikan

informasi. Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 721) komunikasi

merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau

lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam kegiatan ini, agar

pesan yang disampaikan dapat dipahami perlu adanya sebuah alat yang digunakan

untuk berkomunikasi.

Dalam proses komunikasi, salah satu alat yang dapat digunakan adalah berupa

bahasa. Manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan bahasa sebagai alat

berkomunikasi. Bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam proses

komunikasi karena bahasa memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan untuk

bertukar informasi antara pengirim dan penerima. Bahasa merupakan sistem

lambang bunyi yang  arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat

untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri (Kamus Besar

Bahasa Indonesia, 2008: 116).

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya sangat luas, penduduknya terdiri

dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa daerah serta berbagai latar
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belakang budaya. Oleh karena alasan tersebut, Indonesia disebut negara yang kaya

akan suku bangsa, bahasa, dan budaya.

Masyarakat Indonesia adalah penutur yang bilingual atau dwibahasawan yakni

menguasai dua bahasa. Masyarakat Indonesia pada umumnya menguasai bahasa

nasional, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah dan tidak jarang juga menguasai

bahasa asing.

Kontak bahasa para dwibahasawan dapat memicu timbulnya penyimpangan dalam

pemakaian bahasa, baik lisan maupun tulisan. Masyarakat yang menggunakan

dua bahasa atau lebih dalam berkomukasi baik di lingkungan formal maupun di

lingkungan nonformal sering melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak

disengaja. Dampak yang ditimbulkan akibat menggunakan dua bahasa dalam

berkomunikasi disebut penyimpangan berbahasa dan salah satu penyimpangan

berbahasa yang terjadi pada masyarakat disebut interferensi. Penyimpangan

berbahasa tersebut sering dilakukan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu,

peneliti memfokuskan pelitian pada interferensi morfologis.

Weinreich dalam Tarigan dan Tarigan (1990: 15) mendefinisikan interferensi

sebagai penyimpangan norma bahasa yang terjadi di dalam ujaran dwibahasawan

karena keakrabannya terhadap lebih dari satu bahasa yang disebsbkan terjadinya

kontak bahasa. Kesalahan ini terjadi karena penutur tidak mengetahui bahwa telah

melakukan kesalahan dalam berbahasa dan penutur merupakan penutur yang

billingual. Kesalahan dalam berbahasa atau yang biasa disebut dengan interferensi

ini terjadi apabila terdapat unsur-unsur bahasa lain dalam suatu bahasa sehingga

tidak sesuai dengan kaidah dan dianggap sebagai sebuah kesalahan.
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Chaer dan Agustina (2010:122) mengidentifikasi interferensi bahasa menjadi tiga

macam,  yakni (1) interferensi fonologis; (2) intereferensi morfologis; dan (3)

interferensi sintaksis. Fokus dalam penelitian ini yaitu inteferensi morfologis.

Interferensi morfologis terjadi dalam pembentukan kata afiks. Afiks-afiks suatu

bahasa digunakan untuk membentuk kata dalam bahasa lain. Jenis interferensi

morfologis ini menarik untuk diteliti karena interferensi morfologis dipandang

oleh para ahli bahasa sebagai interferensi yang paling banyak terjadi.

Peristiwa interferensi tidak hanya dipakai dalam penggunaan bahasa tulis,

melainkan sering digunakan dalam bahasa lisan, misalnya dalam acara televisi

pada acara gelar wicara. Hal ini akan berdampak kepada penonton dalam

penggunaan tata bahasa yang menyimpang dari norma bahasa Indonesia. Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk meneliti penggunaan interferensi yang terdapat

dalam acara di televisi yaitu gelar wicara

Gelar wicara yang ditayangkan di televisi banyak ditonton oleh masyarakat dari

segala lapisan, mulai dari lapisan atas hingga lapisan bawah. Dari jangkauan yang

luas itu, acara-acara televisi banyak mempengaruhi sikap dan tingkah laku

masyarakat. Dalam hal ini penggunaan bahasa Indonesia yang terpengaruh oleh

bahasa daerah mudah sekali menyebar melalui media massa. Gelar wicara

menghadirkan narasumber yang akan diwawancarai oleh host. Terdapat interaksi

antara narasumber dan host dalam sebuah gelar wicara. Salah satu acara gelar

wicara yang ditayangkan di televisi adalah Mata Najwa.
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Mata Najwa adalah program gelar wicara unggulan Metro TV yang dipandu oleh

jurnalis senior, Najwa Shihab. Gelar wicara ini ditayangkan setiap hari Rabu

pukul 20:00 WIB. Mata najwa konsisten menghadirkan topik-topik menarik dan

narasumber yang selalu memikat penonton, ditambah lagi sikap kritis Najwa

ketika memandu acara.

Salah satu narasumber yayrng hadir dalam gelar wicara Mata Najwa ialah putra

dari Presiden Republik Indonesia yakni Kaesang dan Gibran yang ditayangkan

pada tanggal 24 Februari 2016. Dalam proses komunikasi antara host dan

narasumber tersebut terjadi penyimpangan berbahasa misalkan pada saat Kaesang

menjawab pertanyaan dari Najwa.

Najwa: ......kunjungan-kunjungan kerja itu memang karena mau ikut atau
karena diajak atau dipaksa harus ikut atau gimana?

Kaesang : ........ kebetulan lagi liburan kuliah jadi ya ikut lah soalnya dari
pada di rumah ngabisin waktu main game, jadi lumayan juga bisa
interaksi sama masyarakat di Indonesia bagian luar Jawa, Papua
juga.

Dari contoh tuturan atau percakaan diatas, terdapat peyimpangan berbahasa atau

interferensi yakni pada kata ngabisin, game, dan sama. Bentuk tersebut

sebenarnya ada bentuk yang benar, yaitu Menghabiskan, karena dalam bahasa

Indonesia tidak tedapat afiks {ng-in}. Pada kata game seharusnya menggunakan

kata permainan, dan pada kata sama menurut kaidah bahasa Indonesia termasuk

interferensi. Bentuk tersebut sebenarnya ada bentuk yang benar, yaitu

menggunakan kata dengan.
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Kemampuan berbahasa meliputi keterampilan bahasa lisan dan bahasa tulis.

Kegiatan berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang

sangat penting bagi peserta didik. Pesrta didik dituntut untuk mampu

menggunakan bahasa sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat komunikasi.

Untuk itu pentingnya penelitian tentang interferensi. Peserta didik dapat belajar

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak mengalami

interferensi. Hal ini sejalan dengan Kurikulum 2013 yang mengharuskan peserta

didik aktif dan mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan

menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Dalam kaitannya dengan kurikulum 2013 edisi revisi, penelitian interferensi

morfologis pada gelar wicara dapat diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa

Indonesia di kelas XII. Materi yang terkait dengan penelitian ini terdapat pada KD

3.6 Menganalisis  struktur dan kebahasaan teks editorial dan 4.6 Merancang teks

editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan.

Penelitian tentang interferensi pernah dilakukan oleh peneliti sebelumya, yakni

Romadhianti Rona, Annura Wulan Darini S dan Jati Mulyono. Penelitian yang

dilakukan sebelumnya memiliki persamaan dengan yang dilakukan penulis, yakni

interferensi. Perbedaan dengan penelitian sebelumya, pada penelitian ini objek

penelitiannya adalah interferensi morfologis, sedangkan penelitian sebelumnya

Romadhianti Rona ialah interferensi leksikal. Selain itu, subjek penelitian

sebelumya ialah karangan siswa kelas V SD Negeri 3 Sungai Langka tahun

pelajaran 2011/2012. Pada penelitian ini subjek penelitiannya ialah Gelar Wicara

Mata Najwa yang ditayangkan di televisi. Hasil dari penelitan sebelumnya yaitu



6

terdapat bentuk-bentuk leksikal bahasa Jawa dalam karagan bahasa Indonesia

berupa makna leksikal yang diperkirakan dalam unsur leksikal yang bermakna

primer dan unsur leksikal bermakna sekunder.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian tentang

interferensi morfologis dalam gelar wicara Mata Najwa Periode Januari 2017.

Pada penelitian ini penulis hanya membatasi pada bidang morfologi. Dari hasil

penelitian akan diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah

Mengah Atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah Interferensi Morfologis pada Gelar Wicara Mata Najwa Periode

Januari 2017 dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah

Menengah Atas?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interferensi Morfologis pada Gelar

Wicara Mata Najwa Periode Januari 2017 serta mendeskripsikan  implikasinya

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas.
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1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memeberikan manfaat bagi:

1. pembaca, hasil penelitian ini dijadikan bahan untuk menambah wawasan.

Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan kajian sosiolinguistik dalam

konteks interferensi;

2. guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, hasil penelitian dapat dijadikan

rujukan mengenai interferensi khususnya interferensi morfologis sebagai

sumber belajar, khususnya pada pembelajaran teks editorial;

3. penulis, hasil penelitian dapat memberikan wawasan deskripsi Interferensi

Morfologis pada Gelar Wicara Mata Najwa Periode Januari 2017 dan

Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah

Atas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan seorang peneliti dalam penelitiannya, maka peneliti perlu

membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup yang akan dibatasi

adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah Gelar Wicara Mata Najwa periode Januari 2017.

2. Objek penelitian ini adalah interferensi morfologis pada tuturan dari Gelar

Wicara Mata Najwa.

3. Waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2017.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Kedwibahasaan

Masyarakat Indonesia mengenal bahasa ibu sebagai B1. Mereka menggunakan B1

sebagai bahasa pengantar dalam berkomunikasi, sebelum mengenal dan

menguasai Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Keadaan seperti ini oleh para

sosiolinguis lazim disebut dengan masyarakat yang bilingual atau masyarakat

yang berdwibahasa.

Istilah bilingualisme (Inggris: bilingualism) dalam bahasa Indonesia disebut juga

kedwibahasaan. Bilingualisme yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa

atau dua kode bahasa. Bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa

oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian

(Mackey dan Fishman dalam Chaer dan Agustina, 2010:  84).

Bloomfield dalam Achmad dan Abdullah (2013: 160) mengungkapkan bahwa

bilingualisme adalah gejala penguasaan bahasa kedua (B2) dengan derajat

kemampuan yang sama dengan penutur aslinya. Menurut Weinreich dalam

Achmad dan Abdullah (2013:160) bilingualisme merupakan kebiasaan seorang

penutur untuk menggunakan satu bahasa lalu beralih ke bahasa yang lain.
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Menurut Einar Haugen dalam Achmad dan Abdullah (2013:167) mengartikan

kedwibahasaan sebagai kemampuan seseorang menghasilkan tuturan yang

lengkap dan bermakna dalam bahasa lain.

Menurut Chaer dan Agustina (2010:  84—85) untuk dapat menggunakan dua

bahasa tentunya seseorang harus menguasai kedua bahasa itu. Pertama, bahasa

ibunya sendiri atau bahasa pertamanya (B1) dan yang kedua adalah bahasa lain

yang menjadi bahasa keduanya(B2). Orang yang dapat menggunakan kedua

bahasa itu disebut orang yang bilingual (dalam bahasa Indonesia disebut juga

dwibahasawan), sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut

bilingualitas (dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasawanan).

Dari beberapa pendapat pakar bahasa di atas, penuliis merujuk pada pendapat

Chaer dan Agustina bahwa kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahsa atau

kode bahasa.

2.2 Interferensi

Terjadinya kontak bahasa akan berakibat terjdinya pengaruh antarbahasa. Salah

satu wujud pengaruh tersebut ialah interferensi. Pada dasarnya interferensi terjadi

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

dalam diri penutur. Interferensi dianggap sebagai gejala tutur yang terjadi hanya

pada dwibahasawan dan peristiwanya dianggap sebagai penyimpangan.
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2.2.1 Pengertian Interferensi

Menurut chaer dan Agustina (2010: 120) istilah interferensi pertama kali

digunakan oleh Weinrich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa

sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur

bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Weinreich dalam Tarigan

dan Tarigan (1990: 15) mendefinisikan interferensi sebagai penyimpangan norma

bahasa yang terjadi di dalam ujaran dwibahasawan karena keakrabannya terhadap

lebih dari satu bahasa yang disebsbkan terjadinya kontak bahasa.

Menurut Hartman dan Stork dalam Suandi (2014: 116) tidak menyebut

interferensi sebagai pengacauan atau kekacauan, melainkan kekeliruan yang

terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau

dialek ke bahasa kedua. William Mackey dalam Suandi (2014: 116) berpendapat

bahwa interferensi adalah gejala penggunaan unsur-unsur satu bahasa dalam

bahasa lainnya ketika seorang penutur mempergunakan bahasa-bahasa itu.

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

merupakan (1) gangguan; campur tangan, (2) masuknya unsur serapan ke dalam

bahasa lain yang bersifat melanggar kaidah gramatika bahasa yang menyerap.

Menurut Kridalaksana (2008: 95) interferensi adalah penggunaan unsur bahasa

lain oleh bahasawan yang bilingual secara individual dalam suatu bahasa.

Dari pendapat beberapa pakar di atas, penulis merujuk pada pendapat Weinrich

tentang interferensi sebagai penyimpangan norma bahasa yang terjadi di dalam
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ujaran dwibahasawan karena keakrabannya terhadap lebih dari satu bahasa yang

disebabkan terjadinya kontak bahasa.

2.2.2 Jenis-Jenis Interferensi

Chaer dan Agustina (2010:122) mengidentifikasi interferensi bahasa menjadi tiga

macam.

a Interferensi Fonologis

Interferensi fonologis terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari suatu

bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Dalam bahasa

Indonesia interferensi pada sistem fonologi misalnya, oleh para penutur bahasa

Indonesia yang berasal dari Tapanuli. Fonem /ð/ pada kata seperti <dengan> dan

<rembes> dilafalkan menjadi [dƐngan] dan [rƐmbƐs]. Penutur bahasa Indonesia

yang berasal dari Jawa selalu menambahkan bunyi nasal homorgan di muka kata-

kata berupa nama tempat yang dimulai dengan komsonan /b/, /d/, /g/, dan /j/,

misalnya pada kata Bandung, Deli, Gombong, dan Jambi. Seringkali orang Jawa

mengucapkannya dengan /mBandung/, /nDeli/,/nJambi/, dan /nGgombong/.

Begitu juga penutur bahasa Indonesia yang berasal dari Bali biasanya pengucapan

fonem /t/ menjadi bunyi apikoalvEola retrofleks [t], seperti pada kata-kata [toko],

[tutup], dan [mati].

b Interferensi morfologis

Interferensi morfologis dipandang oleh para ahli bahasa sebagai interferensi yang

paling banyak terjadi.Interferensi ini terjadi dalam pembentuka kata afiks. Afiks-

afiks suatu bahasa digunakan untuk membentuk kata dalam bahasa lain. Misalnya,

kalau sering kali kita mendengar ada kata kepukul, ketabrak, kebesaran,
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kekecilan, kemahalan, sungguhan, bubaran, duaan. Bentuk-bentuk tersebut

dikatakan sebagai bentuk interferensi karena bentuk-bentuk tersebut sebenarnya

ada bentuk yang benar, yaitu terpukul, tertabrak, terlalu besar, terlalu kecil, terlalu

mahal, kesungguhan, berpisah (bubar), dan berdua. Berdasarkan data-data di atas

jelas bahwa proses pembentukan kata yang disebut interferensi morfologi tersebut

mempunyai bentuk dasar berupa kosa kata bahasa Indonesia dengan afiks-afiks

dari bahasa daerah atau bahasa asing.

c Interferensi sintaksis

Interferensi dalam bidang sintaksis, kita ambil contoh dalam kalimat bahasa

Indonesia dari seorang bilingual Jawa-Indonesia dalam berbahasa Indonesia.

Bunyi kalimat itu  “disini toko laris yang mahal sendiri” kalimat bahasa indonesia

ini berstuktur bahasa Jawa , sebab dalam bahasa jawa bunyinya adalah “ning kene

toko laris sing laran dhewe”. Kata “sendiri” dalam bahasa indonesia itu

merupakan terjemahan dari kata Jawa dhewe. Arti dhewe dalam bahasa Jawa,

antara lain memang berarti ‘sendiri’, seperti yang terdapat dalam kalimat “aku

dhewe sing teko” (saya sendiri yang datang) dan “kowe krungu dhewe?” (apakah

kamu mendengarnya sendiri). Tapi kata dhewe yang terdapat diantara kata sing

dan adjektif adalah berarti ‘paling’, seperti sing dhuwur dewe ‘yang paling tinggi’

dan sing larang dhewe ‘yang paling mahal’. Dengan demikian, kalimat tersebut

seharusnya berbunyi “toko laris adalah toko yang paling mahal di sini”. Contoh

lain struktur bahasa Indonesia “makanan itu telah dimakan oleh saya” dipengaruhi

oleh bahasa Sunda, karena kalimat sundanya adalah “makanan teh atos dituang ku

abdi”. Dalam bahasa Indonesia baku susunannya seharusnya menjadi “makanan

itu telah saya makan”.
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2.2.3 Penyebab Inteferensi

Segala sesuatu pasti ada sebab atau faktor yang mendorong seseorang melakukan

hal itu, tidak terkecuali dalam komunikasi. Penyimpangan berbahasa yang disebut

interferensi juga memiliki beberapa penyebab. Selain kontak bahasa, menurut

Weinrich (dalam Suandi, 2014: 117) ada beberapa faktor yang menyebabkan

terjadinya interferensi, antara lain sebagai berikut.

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

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
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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 ketidakcukupan 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. 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.
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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, 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



16

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.

2.3 Interferensi Morfologis

Menurut Ramlan (2012: 21) morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang

membicarakan seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan

bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, atau dengan kata lain dapat dikatakan

bahwa morfologi memepelajari seluk beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-

perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi sematik.

Dalam kajian morfologi biasanya dibedakan adanya beberapa morfem

berdasarkan kriteria tertentu, di antaranya morfem terikat dan morfem bebas.

Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul

dalam ujaran. Dalam bahasa Indonesia misalnya bentuk pukul, ambil, potong dan

gali termasuk dalam morfem bebas. Morfem-morfem tersebut dapat digunakan

tanpa morfem lain. Sebaliknya, yang dimaksud dengan morfem terikat adalah

morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfen lain tidak dapat muncul dalam

ujaran (Achmad & Abdullah, 2012: 57).

Berdasarkan macam-macam morfem yang telah dipaparkan di atas, ada juga

proses morfologis dalam morfologi. Proses morfologis ialah pembentukan kata-

kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain atau

yang sering diartikan sebagai proses penggabungan morfem-morfem menjadi
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kata. Bentuk yang terkecil ialah morfem, sedangkan yang terbesar ialah kata

(Samsuri, 1994: 190).

Jadi yang dimaksud Interferensi morfologis dalam penelitian ini adalah

penggunaan sistem morfologi dari satu bahasa ke dalam bahasa lain, sedangkan

sistem morfologi kedua bahasa itu berbeda sehingga menimbulkan penyimpangan

kaidah berbahasa. Interferensi morfologis ini terjadi dalam pembentukan kata

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

lain, sedangkan afiks adalah imbuhan yang berupa awalan, sisipan, akhiran, serta

kombinasi afiks. Selain berupa penambahan afiks, gejala-gejala interferensi

morfologis dapat pula berupa reduplikasi dan pemajemukan

2.4 Morfem

Ilmu linguistik sering juga disebut lingistik umum yang mengkaji seluk-beluk

bahasa pada umumnya. Menurut Achmad & Abdullah (2012: 4) dalam ilmu

linguistik dikenal beberapa tataran bahasa yakni tataran fonem masuk dalam

bidang kajian fonologi, tataran morfem dan kata masuk dalam bidang kajian

morfologi, tataran frase, kalusa, kalimat, dna wacana yang merupakan tataran

tertinggi dikaji dalam sintaksis dan analisis wacana. Dalam morfologi kata

menjadi satuan terbesar sedangkan dalam sintaksis menjadi satuan terkecil.
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Wacana

Kalimat

Klausa Kajian Sintaksis

Frasa

Kata
Kajian Morfologi

Morfem

Fonem

Kajian Fonologi
Fon

2.4.1 pengertian Morfem

Morfologi mengkaji unsur dasar atau sistem terkecil dari suatu bahasa. Satuan

terkecil atau satuan gramatikal terkecil itu disebut dengan morfem. Sebagai satuan

gramatikal morfem memiliki makna. Istilah terkecil mengisyaratkan bahwa satuan

gramatikal (morfem) itu tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil

(Achmad & Abdullah, 2012: 55). Berkenaan dengan definisi morfem

Kridalaksana (2008: 158) memakai morfem sebagai satuan bahasa terkecil yang

maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna

yang lebih kecil. Misal {ter}, {di}, {pensil} dan sebagainya. Sedangkan dalam

Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia (2008: 929) morfem adalah satuan bentuk

bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi

atas bagian bermakna yang lebih kecil.
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Selaras dengan pengertian di atas Ramlan (2012: 32) mengemukakan morfem

ialah satuan gramatik yang paling kecil: satuan gramatik yang tidak mempunyai

satuan lain sebagai unsurnya. Satuan-satuan rumah, sepeda, jalan, ber-, menN-,

di-, maha-,juang-, lah, dan sebagainya masing-masing merupakan satu morfem.

Satuan bersepeda terdiri dari dua morfem, ialah morfem ber- dan morfem sepeda;

satuan bersepeda ke luar kota terdiri dari lima morfem, ialah ber-, sepeda, ke,

luar, dan kota. Dari beberapa pendapat pakar bahasa tersebut dapat disimpulkan

bahwa morefem adalah satuan gramatiakal terkecil yang tidak dapat dibagi lagi.

Dalam kajian morfologi biasanya dibedakan adanya beberapa morfem

berdasarkan kriteria tertentu diantaranya morfem terikat dan morfem bebas.

Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul

dalam ujaran. Dalam bahasa Indonesia misalnya, bentuk pukul, ambil, potong dan

gali termasuk dalam morfem bebas. Morfem-morfem tersebut dapat digunakan

tanpa morfem lain. Sebaliknya, yang dimaksaud dengan morfem terikat adalah

morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfen lain tidak dapat muncul dalam

ujaran. Semua imbuhan (afiks) dalam bahasa Indonesia adalah morfem terikat

(Achmad & Abdullah, 2012: 57).

2.4.2 Proses Morfologis Bahasa Indonesia

Menurut chaer (2008: 25) Proses morfologis pada dasarnya adalah proses

pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks (dalam

proses afiksasi), pengulangan (dalam proses reduplikasi), penggabungan dalam

proses komposisi), pemendekan (dalam proses akrominisasi) dan pengubahan

status (dalam proses konversi).
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Ramlan (2012: 53) berpendapat bahwa proses morfologis ialah pembentukan

kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya itu

mungkin berupa kata, seperti pada kata terjauh yang dibentuk dari kata jauh, kata

menggergaji yang dibentuk dai kata gergaji, rumah-rumah yang dibentuk dari

kata rumah, kata berjalan-jalan yang dibentuk dari kata berjalan: mungkin

berupa pokok kata, misalnya bertemu yang dibentuk dari kata temu, kata

bersandar yang dibentuk dari pokok kata sandar, mungkin berupa frase, misalnya

kata ketidakadilan yang dibentuk dari frase tidak adil; mungkin berupa kata dan

kata, misalnya kata rumah sakit yang dibentuk kata rumah dan kata sakit, meja

makan yang dibentuk dari kata meja dan kata makan, kepala batu yang dibentuk

dari kata kepala dan kata batu; mungkin berupa kata dan pokok kata, misalnya

kata pasukan tempur yang yang dibentuk dari kata pasukan dan pokok kata

tempur, kolam renang yang dibentuk dari kata kolam dan pokok kata renang,

mungkin pula berupa pokok kata dan pokok kata, misalnya kata lomba tari yang

dibentuk dari pokok kata lomba dan pokok kata tari, kata jual beli yang dibentuk

dari pook kata jual dan pokok kata beli.

Ramlan (2012: 54-55)  menjelaskan bahwa dalam proses bahasa Indonesia

terdapat tiga proses morfologis, ialah proses pembubuhan afiks, proses

pengulangan, dan proses pemajemukan. Proses pembentukan kata dengan

membubuhkan bubuhan yang disebut afiks itu disebut proses pembentukan afiks

atau afiksasi. Kata yang dibentuk dengan proses ini disebut kata berafiks.

Misalkan pada terjauh, kata jauh menjauh mendapat bubuhan ter-, pada

menggergaji, kata gergaji mendapat bubuhan meN-, pada ketidakadilan, frase
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tidak adil mendapat bubuhan ke-an. Proses pembentukan kata dengan

pengulangan bentuk dasarnya disebut dengan pengaulangan atau reduplikasi dan

kata yang dibentuk dengan proses ini disebut kata ulang. Misalakan kata rumah-

rumah, berlari-lari, berjalan-jalan. Proses pembentukan kata dengan

penggabungan ddisebut proses pemajemukan dan kata yang dibentuk dengan

proses ini disebut kata majemuk. Misalkan pasa kata rumah sakit, kata rumah dan

kata sakit yang merupakan bentk dasarnya digabungkan hingga kedua kata

menajdi satu kata.

2.4.2.1 Proses Pembubuhan Afiks

Menurut Ramlan (2012: 56) proses pembentukan afiks ialah pembubuhan afiks

pada sesuatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk

kompleks untuk membentuk kata. Misalkan pada pembentukan afiks ber- pada

jalan menjadi berjalan, pada sepeda menjadi bersepeda, pada susah payah

menjadi bersusah payah, pada gerilya menjadi bergerilya, pembubuhan afiks

men- pada tulis menjadi menulis, pada kenai menjadi mengenai, pada baca

menjadi membaca. Ada juga afiks yang tidak membentuk kata, melainkan

membentuk pokok kata ialah afiks per-, -kan, dan –i. Misalkan perbesar,

ambilkan, bacakan, bangunkan, duduki, tanami, pukuli.

Ramlan (2012: 56-57) berpendapat bahwa Satuan yang dilekati afiks atau yang

menjadi dasar pembentukan bagi satuan yang lebih besar disebut bentuk dasar.

Bentuk dasar kata berjalan adalah jalan, bentuk dasar kata bersusah payah adalah

susah payah, bentuk dasar kata berperikemanusiaan adalah perikemanusiaan,

bentuk dasar kata berkemimpinan adalah kepemimpinan. Dalam bentuk dasar
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proses pembubuhan afiks, bentuk dasar merupakan salah satu dari unsur yang

bukan afiks. Ada bentuk dasar yang dapat berdiri sendiri sebagai kata misalnya

pakaian dalam berpakaian, jalan dalam berjalan, rumah dalam berumah, gembira

dalam kegembiraan, malas dalam kemalasan, takut dalam penakut, laut dalam

lautan, tetapi ada juga bentuk dasar yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata

dalam penggunaan bahasa, misalnya temu dalam bertemu, alir dalam mengalir,

aliran, sandar dalam bersandar, sandaran, kejut dalam terkejut, kejutan.

Menurut Chaer (2008: 27) berkenaan dengan jenis afiksnya biasanya proses afiks

dibedakan atas prefiksasi yaitu proses pembubuhan prefiks, konfiksasi yaitu

proses pembubuhan konfiks, sufiksasi yaitu proses pembubuhan sufiks, dan

infiksasi yaitu proses pembentukan infiks. Dalam bahasa Indonesia infiks tidak

produktif lagi.

a. Awalan (prefiks)

awalan atau yang sering disebut dengan prefiks adalah  afiks yang ditempatkan di

bagian muka kata dasar ( Alwi, dkk, 2003: 31). Berikut beberapa macam awalan

beserta penjelasan dan contohya.

Awalan ber-

Ramlan (2012: 101) menyatakan ada beberapa kaidah morfofonemik untuk

awalan ber-.

(1) awalan {ber-} berubah menjadi /be-/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawalan dengan  fonem /r/ dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhiran

/ðr/. Misalnya:
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{ber-}+  rantai berantai

{ber-}+ runding berunding

{ber-} +  kerja bekerja

{ber-} +  serta beserta

{ber-} + pergi+an bepergian

(2) awalan {ber-} bisa berubah menjadi /bel-/ apabila diikuti bentuk dasar ajar.

{ber-}+ ajar belajar

(3) awalan {ber-} tidak berubah bentuknya apabila diikuti bentuk dasar selain

betuk dasar yang tidak berawal dengan morfem /r/, bentuk dasar yang suku

pertamanya tidak  berakhiran /ðr/ dan bentuk dasar yang bukan morfem ajar.

Misalnya:

{ber-}+  kata berkata

{ber-}+  tugas bertugas

{ber-}+  peran berperan

Awalan meN-

Ramlan (2012: 96) menyatakan ada beberapa kaidah morfofonemik untuk awalan

meN-.

(1) awalan {meN-} berubah menjadi /mem-/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawal dengan fonem /p,b,f/. Fonem /p/ hilang kecuali pada beberapa bentuk

dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya dan

pada bentuk dasar yang berprefiks. Ialah prefiks {per-}. Misalnya:
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{meN-}+ paksa memaksa

{meN-}+ bawa membawa

{meN-}+ fitnah memfitnah

{meN-}+ propaganda mempropaganda

(2) awalan {meN-} berubah menjadi /men/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawalan dengan fonem /t,d,s/. Fonem /t/ hilang kecuali beberapa bentuk dasar

yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya.

Misalnya:

{meN-}+ tulis menulis

{meN-}+ dasarkan mendasarkan

{meN-}+ survey mensurvey

{meN-}+ tolerir mentolelir

(3) awalan {meN-}berubah menjadi /meny/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawalan dengan fonem /s, c, j/. Misalnya:

{meN-}+ sapu menyapu

{meN-}+ cari mencari

{meN-}+ jaga menjaga

(4) awalan {meN-} berubah menjadi /meng/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawal dengan fonem /k, g, x, h, dan vokal/. Misalnya:

{meN-}+ gali menggali

{meN-}+ halau menghalau

{meN-}+ ikat mengikat
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(5) awalan {meN-} berubah menjadi /me/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawal dengan fonem /y, r, l, w, nasal/ misalnya:

{meN-}+ yakin meyakinkan

{meN-}+ ramal meramal

{meN-}+ lupakan melupakan

{meN-}+ naikkan menaikkan

(6) awalan {meN-}berubah menjadi /menge/ apabila diikuti bentuk dasar yang

terdiri dari satu suku. Misalnya:

{meN-}+ bom mengebom

{meN-}+ cat mengecat

{meN-}+ las mengelas

Awalan peN-

Ramlan (2012: 99) menyatakan ada beberapa kaidah morfofonemik untuk prefiks

peN-

(1) awalan {peN-} berubah mejadi /pem-/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawal dengan fonem /p, b, f/. Misalnya:

{peN-}+ pakai pemakai

{peN-}+ bawa pembawa

{peN-}+ fitnah pemfitnah

(2) awalan {peN-} berubah menjadi /pen/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawal dengan fonem /t, d, s/. Fonem /t/ hilang dan fonem /s/ hanya berlaku bagi
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beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih dipertahankan

keasingannya. Misalnya:

{peN-}+ tulis penulis

{peN-}+dorong pendorong

{peN-}+ supply pensupply

(3) awalan {peN-} berubah menjadi /peny/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawalan dengan fonem /s, j,, c/. Fonem /s/ hilang misalnya:

{peN-}+ sadur penyadur

{peN-}+ curi pencuri/pðncuri/

{peN-}+ jaga penjaga/pðnjaga/

(4) awalan {peN-}berubah menajdi /peng/ apabila diikuti bentuk dasar yang

berawal denagn fonem /k, g, x, h, vokal/. Fonem /k/ hilang. Misalnya:

{peN-}+ karang pengarang

{peN-}+ gali penggali

{peN-}+ halau penghalau

{peN-}+ ekor pengekor

(5) awalan {peN-}berubah menjai /pe/ apabila diikuti bentuk dasar yang berawal

denagn fonem /y, r, l, w, nasal/. Misalnya:

{peN-}+ ramal peramal

{peN-}+ lupa pelupa

{peN-}+ waris pewaris
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(6) awalan {peN-}berubah menjadi /penge/ apabila diikuti bentuk dasar yang

terdiri dari satu suku. Misalnya:

{peN-}+ bom pengebom

{peN-}+ bur pengebur

{peN-}+cat pengecat

Awalan per-

Ramlan (2012: 99) menyatakan ada beberapa kaidah morfofonemik untuk prefiks

per-

(1) awalan {per-} berubah menjadi pe apabila diikuti bentuk dasar yang berawal

dengan fonem /r/. Misalnya:

{per-}+ ringan peringan

{per-}+ rendah perendah

{per-}+ ragakan peragakan

(2) awalan {per-}berubah menjadi /el/ apabila diikuti bentuk dasar yang berupa

morfem ajar: {per-}+ ajar pelajar

(3) awalan {per-}berubah menjadi /per/ apabila diikuti bnetuk dasar yang

berawala dengan fonem /r/ dan bentuk dasar yang bukan morfem ajar. Misalnya:

{per-}+ kaya perkaya

{per-}+ teguh perteguh

{per-}+ satukan persatukan
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Awalan di-

Prefiks {di-} sebagian besar berupa pokok kata. Kata-kata dikata, dicintai, dan

disayang, sebenarnya berasal dari dikatakan, disayangi, dan dicintai. Mengingat

bentuk aktifnya mengatakan, menyayangi, dan mencintai. Jadi, bentuk dasarnya

juga berupa pokok kata. Yang bentuk dasarnya tidak berupa pokok kata

misalnya kata-kata dicangkul, digunting, dilawan, dan dinilai, berbentuk dasar

kata nominal, ialah kata-kata cangkul, gunting, lawan, dan nilai. Afiks di- hanya

memiliki satu fungsi, ialah membentuk kata kerja pasif, berbeda dengan afiks

{meN-} yang mempunyai fungsi membentuk kata kerja aktif (Ramlan, 2012:

112).

Contoh:

diambil mengambil

diresmikan meresmikan

dilarikan melarikan

dimata-matai memata-matai

Sedangkan maknanya ialah menyatakan makna “suatu perbuatan yang pasif”

Awalan ter-

Prefiks {ter-} sama halnya dengan di- yang mempunyai fungsi membentuk kata

kerja pasif (Ramlan, 2012: 113). Prefiks {ter-} mempunyai dua macam bentuk,

yaitu /ter-/ dan /te-/. Prefiks bentuk /ter-/ digunakan pada kata-kata yang tidak

dimulai dengan konsonan /r/, seperti terdapat pada kata-kata berikut.

{ter-} + bawa terbawa

{ter-}+ dengar terdengar

{ter- }+ susun tersusun
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Bentuk /te-/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan /r/, seperti

pada kata-kata berikut.

{ter-} + rasa terasa

{ter-} + rawat terawat

{ter-} + rendam terendam

Selanjutnya, Putrayasa (2008: 19) menambahkan bahwa prefiks {ter-} juga dapat

berubah menjadi /tel-/. Bentuk /tel-/ hanya terjadi pada kata-kata tertentu seperti

terlanjur dan terlentang.

b. Sisipan (infiks)

Infiks merupakan proses membubuhkan afiks pada tengah bentuk dasar, sehingga

infiks diistilahkan dengan sisipan. Dalam bahasa indonesia infiks tidak produkti.

Meskipun dikenal dengan adanya infiks {-el}, {-em}, dan {-er}. contoh-

contohnya sangat terbatas yakni hanya terdapat pada kata-kata gerigi, seruling

geletar, gemuruh, temali, yang berbentuk dasar gigi, getar, guruh, dan tali.

c. Akhiran (sufiks)

Sufiks adalah morfem terikat yang ditempatkan di bagian belakang kata (Alwi,

dkk.. 2003: 31). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Putrayasa (2008: 27)

yang menyatakan sufiks atau akhiran adalah morfem terikat yang diletakkan di

belakang suatu bentuk dasar dalam membentuk kata.
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Sufiks -an

Penggunaan sufiks {-an} dalam pembentukan kata bahasa Indonesia sangat

produktif. Dalam proses pembentukan kata, sufiks {-an} tidak mengalami

perubahan bentuk dalam penggabungannya dengan unsur-unsur lain Putrayasa

(2008: 28)

Contoh:

Harapan itu hancur seketika.

Aliran sungai itu sangat jernih.

Sufiks -i

Sufiks {-i} juga tidak mempunyai variasi bentuk. Pengimbuhannya dilakukan

dengan merangkaikannya di belakang kata yang diimbuhinya. Hal yang perlu

diperhatikan kata-kata yang berakhir dengan fonem /l/ tidak dapat diberi sufiks

{-i}

Contoh:

Garami dulu masakan itu!

Tentara itu menembaki benteng musuh.

Desa yang akan kita kunjungi berada di balik bukit itu.

Sufiks {-kan}

Sufiks {-kan} tidak mengalami perubahan bentuk saat dibubuhkan pada kata dasar

(Putrayasa, 2008: 28).

Contoh:

Jangan bidikkan pistol itu kepadaku.

Tolong bukakan pintunya.
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d. Konfiks

Konfiks adalah kesatuan afiks yang secara bersama-sama membentuk sebuah

kelas kata (Putrayasa, 2008: 36). Konfiks diimbuhkan secara serentak atau

bersamaan pada bentuk kata dasar. Berikut ini akan diuraikan konfiks-konfiks

dalam bahasa Indonesia, yang meliputi konfiks {ke-an}, {per-an}, {peN-an},dan {-

ber-an}.

1) Konfiks {ke-an}

Konfiks {ke-an} adalah penggabungan antara prefiks dan sufiks yang di

tengahnya terdapat kata dasar. Umpamanya pada kata dasar miskin yang

sekaligus diimbuhkan prefiks {-ke} dan sufiks {-an} itu sehingga langsung

menjadi kata kemiskinan.

2) Konfiks (per-an)

Konfiks {per-an} mempunyai tiga bentuk, yaitu /per-an/, /pe-an/, dan /pel-an/.

Kaidah penggunaannya adalah sebagai berikut (Chaer, 2008: 153-157).

a) Konfiks /per-an/

Konfiks /per-an/ dapat digunakan pada kata dasar yang berupa verba dan

adjektiva, yang verba berimbuhannya berprefiks {ber-} atau berimbuhan

gabung {memper-}, {memper-i} atau {memper-kan}. Misalnya pada kata-

kata seperti perdagangan, pertanian, persembahan, dan sebagainya. Selain

itu, konfiks {per-an} dapat juga digunakan pada nomina yang menyatakan

makna ‘tentang atau masalah’. Misalnya pada kata-kata seperti perkotaan,

pertokoan, perindustrian, dan sebagainya.



32

b) Konfiks /pe-an/

Konfiks /pe-an/ dapat digunakan pada: (a) verba berprefiks {ber-} dalam

bentuk /be-/. Seperti pada kata-kata pekerjaan dan peternakan; dan (b)

nomina yang menyatakan ‘tempat, wilayah atau daerah’. Seperti pada kata

pegunungan, pedalaman, pedesaan, dan sebagainya.

c) Konfiks /pel-an/

Konfiks /pel-an/ dapat digunakan hanya pada kata ajar, yaitu menjadi

pelajaran.

3) Konfiks {peN-an}

Konfiks {peN-an} adalah prefiks {peN-} dan sufiks {-an} yang diimbuhkan

secara bersamaan pada sebuah kata atau bentuk dasar. Konfiks {peN-an}

mempunyai enam macam bentuk, yaitu /pe-an/, /pem-an/, /pen-an/, /peny-an/,

/peng-an/ dan /penge-an/. (Chaer, 2008: 153-157).

(1) Bentuk /pe-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan

/l/, /r/, /w/, /y/, /m/, /n/, /ng/, dan /ny/. Misalnya seperti pada kata pelarian,

perawatan, penantian, dan sebagainya.

(2) Bentuk /pem-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan

/b/ dan /p/. Konsonan /p/ akan diluluhkan dengan bunyi sengau dari afiks

itu. Seperti pada kata pembinaan, pemisahan, pemotongan, dan

sebagainya.

(3) Bentuk /pen-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan

/d/ dan /t/. Konsonan /t/ pada konfiks ini akan diluluhkan. Misalnya pada

kata pendirian, penentuan, penembakan, dan sebagainya. Selain itu,

bentuk (pen-an) digunakan juga pada kata-kata yang dimulai dengan



33

konsonan /c/ dan /j/. Misalnya pada kata penjualan, pencegahan,

pencarian, dan sebagainya.

(4) Bentuk /peny-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan konsonan

/s/, dan konsonan /s/ itu diluluhkan dengan bunyi sengau dari afiks

tersebut. Misalnya pada kata penyaringan, penyetoran, penyusunan, dan

sebagainya.

(5) Bentuk /peng-an/ digunakan pada kata-kata yang dimulai dengan

konsonan /k/, /kh/, /h/, /g/, serta vokal (a, I, u, e, o). Konsonan /k/ pada

bentuk ini diluluhkan dengan bunyi nasal dari imbuhan itu. Misalnya pada

kata pengiriman, penghabisan, pengairan, dan sebagainya.

(6) Bentuk /penge-an/ digunakan pada kata-kata yang hanya bersuku satu.

Misalnya pada kata pengetikan, pengelasan, pengesahan, dan sebagainya.

4) Konfiks {ber-an}

Pembentukan kata dengan menggunakan konfiks {ber-an}, yaitu berupa prefiks

{ber-} dan sufiks {-an} itu diimbuhkan secara bersamaan (serentak) pada

sebuah bentuk dasar, seperti pada kata bermunculan.

e. Simulfiks

Simulfiks adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang

dileburkan pada bentuk dasar (Putrayasa, 2008: 36).

1. Simulfiks {meN-kan}

Simulfiks {meN-kan} mengalami perubahan bentuk yang hampir sama dengan

{meN-kan} menjadi {mem-kan}, {men-kan}, {meny-kan}, {meng-kan}, dan {me-

kan}.
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Contoh:

meN + tiru + kan = menirukan

meN + cerita + kan = menceritakan

meN + terang + kan = menerangkan

2. Simulfiks {meN-i}

Simulfiks {meN-i} mengalami perubahan bentuk sesuai dengan proses

morfofonemiknya sama halnya dengan prefiks {meN-i} yang mengalami

perubahan bentuk menjadi {mem-i}, {men-i}, {meny-i}, dan {me-i}.

Contoh:
meN + sebrang + I = menyebrangi

meN + nikah + I = menikahi

2.4.2.2 Proses Pengulangan

Menurut Ramlan (2012: 65) proses pengulangan atau reduplikasi ialah

pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan

variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu disebut kata ulang sedangkan

satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya kata ulang rumah-rumah

dari bentuk dasar rumah, kata ulang perumahan-perumahan dari bentuk dasar

perumahan, kata ulang berjalan-jalan dibentuk dari bentuk  dasar berjalan, kata

ulang bolak-balik dibentuk dari bentuk dasar balik.

Menurut Ramlan (2012: 70) berdasarkan cara pengulangannya bentuk dasarnya

pengulangan dapat digolongkan menjadi empat golongan.
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1. Pengulangan Seluruh

Pengulangan seluruh ialah pengulangan seluruh bentuk dasar, tanpa perubahan

fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Misalnya:

sepeda sepeda-sepeda

buku buku-buku

kebaikan kebaikan-kebaikan

keselarasan keselarasan-keselarasan

sekali sekali-sekali

pertempuran perempuran-pertempuran

pembangunan pembangunan-pembangunan

pengertian pengertian-pengertian

2. Pengulangan Sebagian

Pengulangan sebagian ialah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Di sini

bentuk dasar tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar golongan ini

berupa bentuk kompleks, yang berupa bentuk tunggal hanyalah kata lelaki yang

dibentuk dari bentuk dasar laki, tetamu yang dibentuk dari bentuk dasar tamu,

beberapa yang dibentuk dari bentuk dasar berapa, pertama-tama yang dibentuk

dari bentuk dasar pertama, dan segala-gala yang dibentuk dari bentuk dasar

segala.

Kata pertama dan segala merupakan bentuk tunggal karena dalam deretan

morfologik tidak ada satuan yang lebih kecil dari kedua kata itu. Memang

disamping kata pertama ada kata utama tetapi kedua kata itu tidak dapat

dimasukkan dalam satu deretan morfologik. Meskipun keduanya mempunyai
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pertalian bentuk, ialah kedunya mengandung unsur tama tetapi keduanya tidak

mempunyai pertalian arti sehingga kata pertama ditentukan sebagai satu morfem,

kata utama sebagai satu morfem pula.

Apibila bentuk dasar itu berupa bentuk kompleks, kemungkinan-kemungkinan

bentuknya sebagai berikut.

Bentuk meN-, misalnya:

mengambil mengambil-ambil

membaca membaca-baca

menjalankan menjalan-jalankan

melambaikan melambai-lambaikan

mengemasi mengemas-ngemasi

mempertunjukkan mempertunjuk-tnjukkan

memperkatakan memperkata-katakan

Pada kata mengambil-ambil nasal mofem meN- tidak diulang pada ambil yang

kedua karena bentuk asal kata mengambil-ambil ialah ambil berawal dengan

vokal. Berbeda halnya dengan mengemas-ngemasi. Disini nasal morfem meN-

diulang pada ngemasi karena bentuk asal mengemas-ngemasi berawal dengan

konsonan. Bentuk asalmya bukan emas melaikan kemas.

dari penelitian ternyata bahwa pengulangan sebagian banyak terdapat dalam

bahasa Indonesia di samping pengulangan seluruh. Dalam pengulangan sebagian

ada kecenderuan untuk hanya mengulang bentuk asalnya saja.
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3.Pengulangan yang Berkombinasi dengan Proses Pembubuhan Afiks

Dalam golongan ini bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan

proses pembubuhan afiks, maksudnya pengulangan itu terjadi bersama-sam pula

mendukung satu fungsi. Misalnya kata ulang kereta-keretaan. Berdasarkan

penentuan bentuk dasar bahwa bentuk dasar itu selalu berupa satuan yang terdapat

dalam pengguanaan bahasa, dapat ditentukan bahwa bentuk dasar bagi kata ulang

kereta-keretaan adalah kereta dan keretaan mengingat satuan keretaan tidak

terdapat dalam pemakaian bahasa, yang menjadi masalah sekarang bagaimana

proses terbentuknya bentuk dasar kereta menjadi kereta-keretaan.

Ada dua pilihan, pilihan pertama ialah bentuk dasar kereta diulang menjadi

kereta-kereta, lalu mendapat bubuhan afiks –an, menjadi kereta-keretaan. Jadi

prosesnya sebagai berikut.

Kereta kereta-kereta kereta-keretaan

Pilihan kedua ialah bentuk dasar kereta diulang dan mendapat bubuhan afiks -an.

Jadi prosesnya sebagai berikut.

Kereta kereta-keretaan

Dari faktor arti, pilihan pertama kiranya tidak mungkin. Pengulangan bentuk dasar

kereta menjadi kereta-kereta menyatakan makna banyak, sedangkan pada kereta-

keretaan tidak terdapat makna banyak, yang ada makna sesuatu yang menyerupai

apa yang tersebut pada kata dasar. Jelaslah bahwa satu-satunya kemungkinan ialah

pilihan yang kedua kata kereta-keretaan terbentuk dari bentuk dasar kereta yang

diulang dan mendapat bubuhan afiks –an.
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Beberapa contoh lain misalnya:

Anak anak-anakan

Rumah rumah-rumahan

Gunung gunung-gunungan

Orang orang-orangan

Kera kera-keraan

Demikian juga dengan kata kehitam-hitaman, keputih-putihan, kemerah-merahan,

seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dan sebagainya juga terbentuk dengan cara

yang sama dengan kata kereta-keretaan, ialah pengulangan dan pembubuhan afiks

pada bentuk dasarnya.

hitam kehitam-hitaman

putih keputih-putihan

merah kemerah-merahan

luas seluas-luasnya

putih seputih-putihnya

jelek sejelek-jeleknya

mahal semahal-mahalnya

dalam sedalam-dalamnya

4. pengulangan dengan perubahan fonem

Kata ulang yang pengulangannya termasuk golongan ini sebenarnya sangat

sedikit. Di samping bolak-balik terdapat kata kebalikan, sebaliknya, dibalik,

membalik. Dari perbandingan itu dapat disimpulkan bahwa kata bolak-balik
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dibentuk dari bentuk dasar balik yang diulang seluruhnya dengan perubahan

fonem ialah dari /a/menjadi /o/, dan dari /i/ menjadi /a/.

Selain perubahan fonem vokal seperti terlihat pada contoh-contoh di atas, terapat

juga perubahan fonem konsonan. Misalnya:

lauk lauk-pauk

ramah ramah-tamah

sayur sayur-mayur

tali tali-mali

kata-kata seperti simpang-siur, sunyi-senyap, beras-petas tidak termasuk

golongan kata ulang. Apabila kata-kata tersebut dimasukkan ke dalam golongan

kata ulang. Hal itu berarti bahwa siur perubahan dari simpang, senyap perubahan

dari sunyi, dan petas perubahan dari beras. Mungkinkah siur dari simpang, senyap

dari sunyi, dan petas dari beras?secara deskriptif tentu hal itu tidak mungkin.

Perubahannya sangat sukar dijelaskan. kata-kata tersebut kiranaya lebih tepat

dimaksudkan dalam golongan kata majemuk yang salah satu morfemnya berupa

morfem unik.

2.4.2.3 Proses Pemajemukan

Dalam bahasa Indonesia kerap kali didapati gabungan dua kata yang

menimbulkan suatu kata baru. Kata yang terjadi dari gabungan dua kata itu lazim

disebut kata majemuk. Misalnya rumah sakit, meja makan, kepala batu, keras hati,

panjang tangan, kamar gelap, mata pelajaran, mata kaki, dan masih banyak lagi.

Kata majemuk ialah kata yang terjadi dari dua kata sebagai unsunya. Di samping

itu ada juga kata majemuk yang terdiri dari satu kata dan satu pokok kata sebagai
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unsurnya. Misalnya daya tahan, daya ruang, kamar tunggu, kamar kerja, ruang

baca, tenaga kerja, kolam renang, jarak tembak, lempar lembing, potong leher,

ikat pinggang, dan ada kata pula yang terdiri dari pokok kata semua, misalnya

lomba tari, jual beli, simpan pinjam, dan masih banyak lagi (Ramlan, 2012: 77).

Menurut Samsuri (1994: 199) kata majemuk ialah kontruksi yang terdiri atas dua

morfem atau dua kata atau lebih, kontruksi ini bisa berupa akar+akar, pokok +

pokok, atau akar + pokok (pokok + akar) yang mempunyai suatu pengertian. Tiap

bahasa mempunyai ciri-ciri struktur pemajemukannya sendiri. Bahasa inggris

umpamanya mempergunakan tekanan sebagai ciri-ciri struktur pemajemukannya.

Di dalam bahasa Indonesia karena mungkin tidak mempunyai tekanan sebagai ciri

yang membedakan maka ciri-ciri srtuktur pemajemukannya berbeda. Perhatikan

konstruksi- kontruksi berikut ini.

I II

Sabun mandi orang mandi

Rumah sakit anak sakit

Kaki tangan kaki meja

Pada deretan I tidak dapat disisipkan morfem lain, sedangkan pada deretan II

dapat. Jika kita bisa mengatakan orang yang mandi, anak yang sakit, kaki nya

meja, tetapi tidaklah *sabun yang mandi, *rumah yang sakit, atau *kaki nya

tangan. Kontrunsi-kontruksi pada deretan I itu disebut kata majemuk, yang pada

deretan II disebut frasa. Pasangan minimal dapat pula kita sebutkan,
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I II

kumis kucing kumis (nya) kucing

Orang tua orang (yang) tua

Kaki tangan kaki (dan) tangan

dengan keterangan yang sama, yaitu kontruksi-kontruksi pada deretan I adalah

kata majemuk, pada deretan II adalah frasa-frasa.

2.5 Proses Morfologis Bahasa Jawa

Sesuai dengan data yang ada dalam buku struktur bahasa Jawa hanya membagi

proses morfologis bahasa Jawa kedalam tiga bagian yakni pengimbuhan,

reduplikasi, dan komposisi ( Suwadji, 1986: 30). Berikut penjelasan mengenai

ketiganya.

1. Pengimbuhan

Pengimbuhan adalah penambahan dengan afiks, yakni imbuhan selalu

merupakan morfem terikat. Menurut letaknya dapat dikelompokkan menjadi

awalan, sisipan, akhiran dan kombinasi awalan dan akhiran.

a. Awalan

Awalan dalam bahasa jawa dapat dibagi mnejadi lima macam yakni {nge-

},  {ng-}, {N-}, {di-} {ke} dan {pe-}. Adapun penjelasan beserta

contohnya sebagai berikut.

Awalan {nge-}, {ng-}, {N-}

Awalan {nge-}, {ng-}, {N-} berfungsi sebagai pembentuk kata kerja aktif

seperti awalan {men-} dalam bahasa Indonesia
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(1) Awalan {nge-} dipakai untuk kata-kata yang dimulai dengan konsonan

selain /p/, /t/, /c/, /s/, /k/.

(2) Awalan {ng-} dipakai untuk kata yang dimulai dengan huruf konsonan.

Misalnya:

{ng-} + etan ngetan pergi kebarat

(3) Awalan {N-} dipakai untuk kata yang dimulai dengan huruf konsonan

/p/, /t/, /c/, /s/, /k/. Dalam penggabungannya selalu terjadi proses

morfofonemis yaitu konsonan-konsonan awal itu berubah menjadi

bunyi nasal yang homorganis (alomof). Misalnya:

/p/ /m/ pikir mikir “berfikir”

/t/ /n/ tutu nutu “menumbuk padi”

/c/ /ǹ/ cokot nyokot “ menggigit”

/s/ /ǹ/ sapu nyapu “menyapu”

/k/ /Ƞ/ kuras nguras “ menguras”

Awalan {di-}

Awalan ini berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Misalnya:

{di-} + gowo digowo ‘dibawa’,

Awalan {ke-}

Awalan ini memiliki beberapa arti, yakni:

(1) Dapat /di-/ atau tidak sengaja

{ke-} + paksa kepaksa ‘terpaksa’

(2) Menunjukkan urutan

{ke-} + tiga ketelu ‘ketiga’
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Awalan {pe-}

Awalan {pe-} tidak produktif misalnya pada kata gawe (pekerja) dan

pedamel (pekerja)

b. Sisipan

Sisipan adalah suatu bentuk afiks yang tidak produktif dalam bahasa jawa.

Misalnya kata tumeka yang berarti sampai (berasal dari kata teka ‘tiba’).

c. Akhiran

Beberapa akhiran bahasa jawa sebagai berikut.

Akhiran {-e} dan {-ne}

Akhiran {-e} dipakai untuk kata-kata yang berakhir dengan konsonan,

sedangkan akhiran {-ne} dipaki untuk kata yang berakhir dengan huruf

vokal. Misalnya:

tangan + {-e} tangane ‘tangannya’

cara + {-ne} carane ‘caranya’

Akhiran {-aken}

Akhiran {-aken} dipaki untuk kata-kata yang berakhir dengan konsonon,

sedangkan Akhiran {-kaken} dipakai untuk kata yang berakhir dengan

huruf vokal. Misalnya:

Kenal + {-aken} ngenalaken ‘memperkenalkan’

gowo + {-aken} ngegowoaken ‘membawakan’
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Akhiran {-an}

Akhiran ini memiliki arti bermacam-macam misalnya pada contoh berikut.

Siji + {-an} sijian ‘persatu

Pesen +{-an} pesenan ‘pesanan’

d. Kombinasi awalan dan akhiran

Kedua unsur konfiks digabungkan dengan kata dasar secara simultan,

sehingga kombinasinya sering juga disebut simulfiks. Berikut beberapa

contoh tersebut.

Kombinasi {ke-/-an}

Kombinasi ini memiliki beberapa macam arti sebagai berikut.

(1) Menyatakan tempat. Misalnya kata kelurahan ‘kelurahan’

(2) Terlalu; misalnya kata kecilikan ‘kekecilan’

(3) Sudah menjadi satu dengan kata dasarnya; misalnya kata kewalahan

‘kerepotan’.

2. Reduplikasi

Jika ditinjau dari segi bentuknya, reduplikasi dibagi menjadi dua

kelompok besar yakni reduplikasi monomorfemis dan reduplikasi

polimorfemis. Reduplikasi monomorfemis memiliki dua bentuk yakni

dwilingga yang diulang seluruhnya dan dwipura yang diulang suku

awalnya, sedangkan jika dilihat dari segi artinya, reduplikasi dibagi

menjadi enam arti yakni:

(1) Menunjukkan jamak; misalnya uwong-uwong ‘orang-orang’,

(2) Menunjukkan intensitas; misalnya, bengi-bengi ‘malam-malam’,
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(3) Menunjukkan pengulangan; misalnya, dibulak-bali ‘dibalik beberapa

kali’

(4) Mempunyai arti yang unik dan tidak mempunyai bentuk tunggal;

misalnya, kira-kira ‘kira-kira’

(5) Meniru; misalnya, umah-umahan ‘rumah-rumahan’,

(6) Menunjukkan resiprositas; misalnya, dedemenan ‘bercinta-cintaan

3. Komposisi

Komposisi adalah penggabungan dua kata menjadi satu pengertian

(verhar). Bentuk yang dihasilkan dri proses komposisi disebut kata

majemuk. Dalam bahasa jawa bentuk komposisi ada beberapa macam

seperti berikut.

(1) Merupakan satu kata baru dengan perubahan pada salah satu unsurnya:

misalnya, pada bilangan 12-19; rolas (12), telulas (13), patbelas (14)

dsb.

(2) Dengan penambahan fonem {-ng} pada unsur yang pertama yaitu pada

penggabungan bilangan 2-9 (kecuali 6) dengan puluh, atus ‘ratus’ ewu

‘ribu’ dan seterusnya.

(3) Tanpa ada perubahan apa-apa; misalnya, tengek bengek ‘segala

macam’, kacang ijo ‘kacang hijau’ dan sebagainya.
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2.6 Gelar wicara

Gelar wicara (bahasa Inggris: talkshow; chat show) adalah suatu jenis acara

televisi atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau

sekelompok orang "tamu" tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik)

dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara. Tamu dalam suatu gelar wicara

biasanya terdiri dari orang-orang yang telah mempelajari atau memiliki

pengalaman luas yang terkait dengan isu yang sedang diperbincangkan. Suatu

gelar wicara bisa dibawakan dengan gaya formal maupun santai dan kadang dapat

menerima telepon berupa pertanyaan atau tanggapan dari pemirsa atau orang di

luar studio (https://id.wikipedia.org/wiki/gelar_wicara).

Salah satu acara talkshow yang ditayangkan di televisi adalah Mata Najwa. Mata

Najwa adalah program talkshow unggulan Metro TV yang dipandu oleh jurnalis

senior, Najwa Shihab. Talkshow ini ditayangkan setiap hari Rabu pukul 20:00

hingga 21.30 WIB. Disiarkan perdana sejak 25 November 2009, Mata Najwa

konsisten menghadirkan topik-topik menarik dengan narasumber kelas satu.

Sejumlah tamu istimewa telah hadir dan berbicara di Mata Najwa, diantaranya

Presiden RI ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie (episode: Habibie Hari Ini),

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (episode: Apa Kata Mega ?), Mantan

Wakil Presiden Boediono (episode: Di Balik Diam Boediono), Wakil Presiden

Jusuf Kalla (episode: Pemimpin Bernyali), Menteri BUMN Dahlan Iskan

(episode: Komandan Koboi), dan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang Presiden

Indonesia, Joko Widodo (episode: Laga Ibu kota).
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Mata Najwa juga pernah menghadirkan gambar eksklusif di dalam sel tahanan

Lapas Sukamiskin dan Rutan Cipinang dalam episode ”Penjara Istimewa”. Di

tayangan tersebut, Najwa ikut melakukan inspeksi mendadak dan berbincang

langsung dengan terpidana kasus korupsi, Gayus Halomoan Tambunan, Adrian

Waworuntu, Agusrin Najamuddin dan Anggodo Widjojo. Inspirasi cerita film

muncul saat Charles Gozali melihat tayangan Mata Najwa episode "Hidup Dalam

Stigma" yang tayang pada Oktober 2013. Beberapa bulan kemudian, Charles

bersama sederet pemeran papan atas seperti Marsha Timothy, Acha Septriasa,

Mathias Muchus, Darius Sinathrya, Butet Kartaredjasa, hingga Wulan Guritno

mewujudkan gagasan Charles itu dalam film, "Nada Untuk Asa"

(https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_Najwa).

2.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2008: 57). Dalam

tugasnya sehari-hari para guru harus memahami benar bahwa tujuan akhir

pengajaran bahasa adalah terampil menyimak, berbicara, membaca, dan menulis

(Saddono & Slamet, 2014: 5). Dengan begitu, pembelajaran bahasa Indonesia

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan,

serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan suatu kurikulum yang memfokuskan

pada peningkatan kompetensi berwacana yang merupakan kemampuan
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memahami dan menghasilkan teks sastra maupun nonsastra. Keterampilan ini

diwujudkan dalam keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbicara, Oleh

karena itu keterampilan ini perlu dikuasai siswa agar siswa dapat melakukan

kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai

mediumnya.

Dalam kurikulum 2013 kelas , materi yang terkait dengan penelitian ini terdapat

dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti 4. Mengolah,

menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta

bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai

kaidah keilmuan dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan keterampilan

tersebut. Penelitian akan diimplikasikan pada teks editorial.

Rancangan pembelajaran untuk mencapai KD tersebut menggunakan pendekatan

saintifik. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model

pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok sering digunakan pada

setiap kegiatan pembelajaran karena selain hemat waktu juga efektif. Metode yang

dapat terapkan antara lain proyek kelompok dan diskusi terbuka (Daryanto: 2014:

21). Pembejaran kelompok dapat dikatakan berhasil apabila semua anggota

kelompok dapat memahami materi pembelajaran. Jika satu satu anggota kelompok

tidak memahami materi tersebut maka kelompok tersebut dianggap gagal.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian

kualitatif merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terus

menerus, berkesinambungan dan interaktif yang lazim juga disebut dengan istilah

‘cyclical analysis’ (Miles dan Huberman dalam Tresiana, 2013: 119). Metode

kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan/atau

pengalaman orang di lingkungan penelitian. Tujuan deskripsi ini adalah untuk

membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah

pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, dan

seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian.

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena suatu subjek penelitian

dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan . Peneliti

mengamati tayangan TV, pencatatan data, dan penganalisisisan data dengan

berbagai hal yang terjadi secara objektif dan apa adanya. Metode deskriptif yaitu

melukiskan secara sistematis fakta yang terjadi dengan cermat (Spradley dalam

Syamsuddin dan Damaianti, 2011: 102).
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Data yang diperoleh dari tayangan gelar wicara Mata Najwa tidak dideskripsikan

dalam bentuk bilangan atau angka statistik, tetapi dideskripsikan dalam bentuk

kualitatif, yaitu dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan interferensi morfologis dalam gelar

wicara Mata Najwa. Analisis data di dalam penelitian ini bersifat terbuka dengan

tetap menyediakan keterbukaan akan perubahan dan penyesuaian. Selain itu,

penelitian ini menekankan pada kepercayaan terhadap apa yang dilihat dan

didengar.

3.2 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah gelar wicara Mata Najwa. Kemudian data

dalam penelitian ini adalah tuturan inteferensi morfologis dalam gelar wicara

Mata Najwa. Data penelitian meliputi tuturan pada empat video atau episode edisi

Januari 2017. Seluruh data percakapan gelar wicara Mata Najwa ditranskripsikan

dan dipilah-pilah berdasarkan interferensi morfologis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yakni

secara umum dan secara khusus. Secara umum peneliti menggunakan teknik

perekaman dan pendokumentasian, sedangklan secara khusus peneliti

menggunakan teknik simak. Dalam teknik ini peneliti hanya berperan sebagai

pengamat penggunaan bahasa oleh para informannya. Peneliti tidak terlibat dalam

peristiwa pertuturan yang bahasanya sedang diteliti (Mahsun, 2014: 93).

Selanjutnya, dalam proses menyimak  peneliti menggunakan rekaman yang
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berupa video dan catatan. Peneliti mencatat tuturan ytang memungkinkan

terjadinya interferensi.

Moleong (2005: 235) menyebutkan pengumpulan data biasanya menghasilkan

catatan tertulis sangat banyak, atau video atau audio tentang percakapan yang

berisi penggalan data yang jamak nantinya dipilah-pilah dan dianalisis. Proses

pengumpulan data ini dapat dilakukan berulang kali menonton video gelar wicara

Mata Najwa untuk mendapatkan hasil yang baik.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk

meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat

dipresentasikan semuanya kepada orang lain (Bogdon dan Biklen dalam

Syamsudin dan Damaianti, 2011: 110).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Mengunduh gelar wicara Mata Najwa periode Januari 2017 di

www.youtube.com.

2. Menyimak gelar wicara Mata Najwa periode Januari pada tahun 2017 yang

telah diunduh.

3. Mentranskripsi percakapan pada gelar wicara yang telah disimak.

4. Memberi tanda berupa cetak miring, yang diperkirakan kata yang mengandung

interfernsi dalam gelar wicara.
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5. Mengelompokkan dan menganalisis bentuk-bentuk yang dicetak miring sesuai

dengan bentuk interfensinya

6. Menarik simpulan sementara.

7. Mengecek kembali data yang sudah ada.

8. Penarikan simpulan akhir.

9. Mendeskripsikan implikasi penelitian pada pembelajaran bahasa Indonesia di

SMA.

Tabel 3.1 Indikator Interferensi Morfologis

No. Indikator Sub Indikator Deskriptor

1. Pembubuhan
Afiks

Prefiks Prefiks merupakan proses
pembubuhan afiks yang berada
di bagian muka kata dasar.
Misalnya:
{ber-}+ rantai berantai

Infiks Infiks merupakan proses
pembubuhan afiks yang
berada pada tengah bentuk
dasar. Misalnya: gerigi,
seruling.

Sufiks Sufis merupakan proses
pembubuhan afiks yang berada
pada akhir bentuk dasar.
Misalnya: ambilkan, bacakan.

konfiks Konfiks merupakan Afiks yang
dibubuhkan pada awal dan
akhir bentuk dasar secara
bersamaan. Misalnya:
persembahkan, pertemukan,
perbaiki.
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2. Pengulangan
atau
reduplikasi

Pengulangan Seluruh pengulangan seluruh bentuk
dasar, tanpa perubahan fonem
dan tidak berkombinasi dengan
proses pembubuhan afiks.
Misalnya:
sekali-sekali, sepeda-sepeda.

Pengulangan
Sebagian

pengulangan sebagian dari
bentuk dasarnya. Misalnya:
beberapa, pertama-tama,
segala-gala, melambai-
lambaikan.

Pengulangan
Berkombinasi
dengan Proses
Pembubuhan Afiks

bentuk dasar diulang
seluruhnya dan berkombinasi
dengan proses pembubuhan
afiks, pengulangan itu terjadi
bersama-sama pula mendukung
satu fungsi. Misalnya kata
ulang kereta-keretaan.

3. Pemajemukan Kata majemuk ialah gabungan
dua kata yang menimbulkan
suatu kata baru. Misalkan daya
tahan, rumah sakit.

Sumber: (Ramlan, 2012)
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian interferensi morfologis yang terdapat dalam gelar

wicara Mata Najwa, dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Pada gelar wicara Mata Najwa ditemukan adanya bentuk interferensi yaitu

interferensi morfologis yaitu, yang berupa afiksasi dan pengulangan atau

reduplikasi.

2. Bentuk interferensi morfologi berupa afiksasi yakni terdapat 58 data meliputi

afiks {ke-}, {N-}, /ny-/, {-an}, /ng-/ dan /nge-/, {ber}, {-kan}, {meN-kan},

dan {meN-i}, bentuk interferensi morfologis berupa pengulangan atau

reduplikasi yakni terdapat dua data dan termasuk dalam pengaulangan

sebagian.

3. Kaitannya dengan materi pembelajaran interferensi morfologis yang terdapat

dalam gelar wicara Mata Najwa ini dapat dijadikan sebagai contoh

penggunaan bahasa Indonesia secara kontekstual. Kaitannya dengan bahan

ajar dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pelajaran menulis

teks editorial.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Guru dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut agar pembelajaran lebih

bervariasi sehingga pembelajaran di sekolah semakin menyenangkan.

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai interferensi morfologis secara

lebih mendalam. Oleh karena itu, bagi peneliti yang berminat pada kajian

yang sama dapat menggunakan penelitian ini sebagai refensi.
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