
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sanana merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula yang diresmikan 

pada tanggal 31 Mei tahun 2003. Kota Sanana adalah hasil pemekaran wilayah 

berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-

Undang  nomor 1 Tahun 2003. 

Masyarakat Sanana pada umumnya terdiri atas empat suku yakni suku 

Mangon, suku Fagud, suku Fatcey, dan suku Falahu. Keempat suku ini memiliki 

ragam keunikan variasi bahasanya masing-masing yang berbeda namun, beberapa 

di antaranya memiliki kesamaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dari 

perbedaan tersebut akan menyulitkan mereka untuk berinteraksi satu sama lain. 

Bahasa Sula sendiri tergolong dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia 

(Austronesia). Sedangkan, masyarakat Sula merupakan masyarakat yang bilingual 

atau dwibahasawan, yaitu masyarakat yang menggunakan dua bahasa bahkan lebih 

untuk berkomunikasi. Dalam proses komunikasi sehari-hari masyarakat Sula selain 

menggunakan bahasa Sula juga menggunakan bahasa Melayu Ambon, (bahasa 

daerah) dan bahasa Indonesia baku. Namun, masyarakat cenderung menggunakan 

bahasa daerah di berbagai ranah maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya 

penyimpangan. 

Ketiga bahasa tersebut kadang digunkan dalam kehidupan sehari-hari secara 

bersamaan, baik dalam situasi formal maupun nonformal. Situasi semacam ini 

memungkinkan terjadinya kontak bahasa yang saling mempengaruhi antara satu 



sama lain. Hal itupun juga terjadi dalam kegiatan komunikasi siswa di sekolah MTs.S 

Nurul Hidayah Wailia.  

Setelah melakukan studi pendahuluan di MTs.S Nurul Hidayah Wailia 

ditemukan sering terjadinya kontak bahasa oleh siswa dan guru dalam ruang belajar 

pada saat jam mata pelajaran berlansung. Berikut contoh kutipan di bawa ini 

percakapan antara guru dan siswa: 

Guru: Dandi maju di depan doh 

Siswa: iya pak 

Guru: kerja soal di depan 

Siswa: saya belum mengerti pak 

Guru: cobah dulu 

 

Berdasarkan kutipan di atas ditemukan adanya sebuah interferensi pada 

percakapan antara guru dan siswa disebabkan oleh keduanya telah membawa 

masuk kode bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia pada saat berinteraksi. 

Data tersebut memperlihatkan bahwa interferensi bahasa daerah terhadap bahasa 

indonesia terjadi pada perubahan kata atau kalimat [doh] dalam bahasa Indonesia 

berubah pengucapan menjadi dulu, dan dari bahasa Indonesia, berubah 

pengucapan dalam bahasa daerah menjadi doh. Perubahan inilah disebut 

interferensi yang terjadi pada kata atau kalimat dari bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia sebab pola baku bahasa Indonesia adalah dulu bukan doh.. ` 

 Hal ini sangat disayangkan apabila dibiarkan terus-menerus maka akan 

menyulitkan siswa untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 



Pada hakikatnya telah diketahui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa 

negara yang menjadi bahasa pengantar dalam bidang pendidikan nasional, hal ini 

sudah diamanatkan oleh Undang-Undang dasar Tahun 1945 Bab XV Pasal 36 yang 

diikrarkan dalam sumpah pemuda pada Tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa 

persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.  

Sedangkan bahasa daerah adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena 

dengan bahasa setiap kelompok sosial atau masyarakat setempat merasa dirinya 

sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Sesuai dengan yang  

diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Tahun 1945, dalam melestarikan bahasa 

daerah di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Bab XIII Pasal 32 Ayat 

2, disebutkan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 

kekayaan budaya Nasional”.  

Bahasa daerah sendiri sama seperti bahasa daerah-daerah yang lain juga 

mempunyai keunikan tersendiri. Namun, bahasa daerah sangat jarang diteliti 

padahal banyak aspek yang bisa diteliti dari bahasa ini salah satunya adalah dari 

aspek interferensi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

berkaitan dengan iterferensi bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa 

Indonesia.   

1.2 Batasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat membatasi 

masalah yakni bentuk-bentuk interferensi bahasa daerah  ke dalam bahasa 

Indonesia dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi bahasa 

daerah ke dalam bahasa Indonesia pada siswa MTs.S Nurul Hidayah Wailia.  



1.3 Rumusan Masalah 

berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk-bentuk interferensi bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia pada siswa MTs.S Nurul Hidayah Wailia? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya interferensi bahasa 

daerah ke dalam bahasa Indonesia pada siswa MTs.S Nurul Hidayah Wailia? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk interferensi bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa daerah 

ke dalam bahasa Indonesia. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi atas dua yaitu manfaat teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai teori yang berkaitan dengan interferensi bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 



Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi data awal mengenai 

penggunaan bahasa daerah di Desa Wailia Kecamatan Sula Besi Timur untuk 

menjadi refleksi bagi peneliti atau peminat bahasa. 

 


