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ABSTAK 

 Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan pemakaian interferensi 

bahasa Batak Mandailing terhadap bahasa Indonesia pada masyarakat 

Eka Jaya Kota Jambi penutur bahasa Batak Mandailing. (1) Untuk 

mendeskripsikan bentuk interferensi pada tataran fonologis bahasa Batak 

Mandailing dengan bahasa Indonesia pada proses interaksi masyarakat 

Eka Jaya Kota Jambi penutur bahasa Batak Mandailing. (2) Untuk 

mendeskripsikan bentuk interferensi pada tataran morfologis bahasa 

Batak Mandailing dengan bahsa Indonesia pada proses interaksi 

masyarakat Eka Jaya Kota Jambi penutur bahasa Batak Mandailing. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

jenis deskriptif. Data penelitan ini adalah dat lisan berupa percakapan, 

kalimat yang berasal dari kelompok masyarakat Eka Jaya Kota Jambi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah siamak dengan teknik 

dasar yaitu simak bebas libat cakap (SBLC). Sebab, dalam praktiknya 

peneliti melakukan penyimakan dengan menyadap pemakai bahasa 

informan. Metode Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dimaksudkan peneliti 

melakukan penyadapan dengan cara berpatisipasi dalam menyimak. 

Dengan kata lain, peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan 

bahasa oleh para informan. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: interferensi dibidang 

fonologis banyak dijumpai pada bunyi-bunyi yang terjadi oleh hasil 

indetifikasi fonem pada sistem bahasa Batak Mandailing (B1) masyarakat 

Eka Jaya Kota Jambi penutur bahasa Batak Mandailing yang 

mempengaruhi sistem bahasa Indonesia (B2). Interferensi fonologi yang di 

temukan dari interaksi masyarakat terjadi dalam vokal , diftong, dan 

konsonan. Dan dalam interferensi di bidang morfologis terdapat pada 
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prefiks ma-, ta-, sufiks-i dan konfiks per-an dank e-an. Berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan terdapat penggunaan interferensi 

fonologis pada perubahan vokal, diftong, dan konsonan dan pada 

interferensi morfologis terdapat pada prefiks ma-,ta-, sufiks-i dan konfiks 

per-an dan ke-an. 

  Penulis berharap masyarakat Eka Jaya Kota Jambi bisa 

berinteraksi pada masyarakat lokak, mau masyarakat lain. Dalam aspek-

aspek kehidupan berkomunikasi lainnya, sebagai bahan perbandingan. 

Hasil karya penelitian ini diharapkan dapat menginspirasikan pembaca 

agar dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Kata-kata Kunci: Interferensi, Bahasa Mandailing, Bahasa Indonesia 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan media untuk dapat berkomunikasi dengan 

orang lain. Manusia tidak dapat terlepas dari bahasa yang berwujud bunyi 

yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Dengan adanya bahasa 

diantara manusia dengan manusia yang lainnya dapat menyampaikan 

atau menerima  gagasan, ide, perintah, dan lain-lain, oleh karena itu 

bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari mengingat manusia yang merupakan makhluk sosial dan tidak 

terlepas dari interaksi. Melalui bahasa pula manusia dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. 

Kemampuan seseorang dalam penggunaan bahasa yang dimiliki 

tergantung pada kesempatan atau rutinitas penggunanya. Semakin 

banyak kesempatan dalam menggunakan bahasa maka kemampuannya 

makin baik. “Dalam masyarakat yang dilingual atau multilingual sebagai 

akibat terjadinya kontak bahasa, dapat terjadi peristiwa yang disebut 

interferensi, integrasi, alih kode (code awitching) dan campur kode (code 

mixing).  

Dalam kegiatan komunikasi penggunaan bahasa itu memang tidak 

diragukan lagi. Hanya satu dalam penggunaan kedua bahasa itu mungkin 

ada sebagian penutur yang dapat  memakai sesuai dengan fungsi 

masing-masing, kemungkinan pula ada yang tidak menggunakan kedua 

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 
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bahasa  itu sesuai dengan fungsi masing-masing bahasa. Oleh karena itu, 

tidaklah mustahil jika dalam kehidupan memakai dua bahasa itu. 

Bahasa daerah merupakan sarana komunikasi intradaerah yang 

wajib dipertahankan. Bahasa daerah juga menjadi sebuah identitas 

seorang individu terhadap keasliannya. Oleh para orang tua, bahasa 

daerah masih tetap diajarkan kepada anak-anaknya secara turuntemurun. 

Antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia akan tetap saling 

mempengaruhi jika keduanya sama-sama digunakan, dan selama itu pula 

interferensi ada. Dewasa ini, percampuran antara bahasa daerah dan 

bahasa Indonesia tidak dapat dihindari. Salah satu hambatan lahir dari 

pemakai bahasa yang disebut interferensi, secara sosiolinguistik menjadi 

ciri penting pada seorang dwibahasawan. Interferensi merupakan adanya 

saling mempengaruhi antar bahasa. Interferensi Bahasa daerah terhadap 

Bahasa Indonesia dibidang sintaksis, morfologi, dan fonologi. 

Interferensi Bahasa Batak terhadap Bahasa Indonesia juga terjadi 

di Masyarakat Eka JayaKota Jambi. Hal ini dikarenakan sebagian dari 

Masyarakat Eka JayaKota Jambi  tersebut berasal dari suku batak 

mandailing. Bahasa batak yang dikuasi oleh masyarakat sejak kecil 

sebagai bahasa ibu (B1) yang masih terus digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Bahasa Batak (B1) yang bisa digunakan masyarakat 

otomatis berpengaruh pada penggunaan Bahasa Indonesia (B2) pada 

saat mereka berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga terjadi 

interferensi. Hal ini terjadi umumnya masyarakat sulit melepaskan 

kebiasaan menggunakan Bahasa Batak meskipun mereka telah berada di 

lingkungan umum. Apalagi masyarakat pendatang yang masih kental 

dengan bahasa ibunya (B1). 

Alasan peneliti memilih subjek penelitian di Eka Jaya, Kota Jambi 

berdasarkan pengamatan awal penulis, pada saat berinteraksi masih 

sering menggunakan pengaruh/keaslian bahasa Mandailing ke dalam 

Bahasa Indonesia atau ragam santai/ragam kasual dalam bentuk Allergo 

sehingga terjadi interferensi. Gaya komunikasi kasual adalah variasi 

bahasa yang lebih santai dengan menggunakan struktur bahasa sehari-
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hari yang lebih gaul. Gaya komunikasi ini lebih memungkinkan intuk 

bermain-main dan membuat lelucon serta emosi yang lebih bebas untuk 

diungkapkan. Ragam santai banyak menggunakan bentul allergo yakni 

bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. 

Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

1. Bagaimana bentuk interferensi pada tataran fonologis Bahasa Batak  

Mandailing dengan Bahasa Indonesia pada proses interaksi pada 

Masyarakat Eka Jaya Kota Jambi. 

2. Bagaimana bentuk interferensi pada morfologis Bahasa Batak  

Mandailing dengan Bahasa Indonesia pada proses interaksi pada 

Masyarakat Eka Jaya Kota Jambi. 

Tujuan Penelitian 

            Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan bentuk interferensi pada tataran fonologis Bahasa 

Batak Mandailing dengan Bahasa Indonesia pada proses interaksi 

pada Masyarakat Eka Jaya Kota Jambi. 

2. Mendeskripsikan bentuk interferensi pada tataran morfologis Bahasa 

Batak Mandailing dengan Bahasa Indonesia pada proses interaksi 

pada Masyarakat Eka JayaKota Jambi. 

Manfaat Penelitian 

          Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi dua, yaitu 

Manfaat Teoritis 

            Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi untuk memperluas pengetahuan yang berguna bagi 

pembangunan teori kebahasaan yang ada. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan bermanfaat pengembangan teori-teori linguistik khususnya 

interferensi. 

Manfaat Praktis 

1.   Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain yang berminat  

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 

Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak  Mandailing. 
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      melakukan penelitian yang sama namun mengambil dari aspek yang 

berbeda. 

2. Bagi pengguna bahasa, hasil penelitian ini diharapakan dapat 

dijadiakan bahan masukan untuk menambahkan pengetahuan tentang 

interferensi. 

3. Menambah koleksi pengetahuan dan pembendaharaan ilmu bahasa di 

perpustakaan. 

KAJIAN PUSTAKA 

Kedwibahasaan (bilingualisme) 

Kedwibahasaan merupakan istilah dalam sosiolinguistik. 

“Kedwibahasaan merupakan kebiasaan menggunakan lebih dari satu 

bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain”(Nababab, 

1994: 27). “kedwibahasaan atau bilingualisme adalah penggunaan dua 

bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain 

secara bergantian”Mackey(Chaer dan agustina, 1995:122). Berpendapat 

“kedwibahasaan atau bilingualism adalah penggunaan dua bahasa oleh 

seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara 

bergantian”. Sementaran Ohoiwutun (2000:66) mengemukakan 

“kedwibahasaan merupakan dua bahasa atau lebih oleh seseorang atau 

kelompok masyarakat”. 

Pengertian Interferensi 

 Interferensi erat kaitannya dengan kedwibahasaan. Istilah 

interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich (Purba, 2006: 72) 

untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa bahasa 

sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-

unsur bahasa lainnya yang dilakukan penutur yang dapat menggunakan 

bahasa secara bergantian, namun secara kemampuan penutur terhadap 

Bahasa ibu (B1) dan Bahasa Indonesia (B2) sangat bervariasi. 

Bahasa Batak Mandailing 

Bahasa Mandailing merupakan bahasa yang terdapat di provinsi 

Sumatera Utara, bagian tselatan. Riau bagian utara, yang merupakan 

varian dari bahasa Sanskerta yang banyak dipengaruhi bahasa Arab. 
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Bahasa Mandailing Julu dan Mandailing Godang dengan pengucapan 

yang lebih lembut lagi dari bahasa Angkola, bahkan dari bahasa Batak 

Toba. Mayoritas penggunaannya di daerah Kabupaten Mandailing Natal, 

tapi tidak termasuk bahasa Natal (bahasa Minang), walau pun pengguna 

bahasa Natal berkerabat (seketurunan) dengan orang-orang Kabupaten 

Mandailing Natal pada umumnya. Sementara itu, Bahasa Mandailing 

Angkola, terutama di Angkola Dolok (Sipirok) adalah bahasa yang paling 

mirip dengan bahasa Batak Toba, karena letak geografisnya yang 

berdekatan, namun bahasa Angkola sedikit lebih lembut intonasinya 

daripada bahasa Toba. Bahasa Angkola meliputi daerah 

Padangsidempuan, Batang Toru, Sipirok, seluruh bagian kabupaten 

Tapanuli Selatan. Secara umum, orang Mandailing akan menggunakan 

bahasa Melayu bila bertemu, apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti 

dalam dialek lokalnya masing-masing. 

Batasan Interferensi (interferensi), Campur Kode (code maxing), dan 

Alih Kode (code switching) 

Batasan pengertian interferensi menurut Weinreich (1995:1) adalah 

“those from the normof their language wich occur in the speeks bilingual 

asa result of their familairity with one more than on language, I. e. as a 

result of language contact” atau ( penyimpangan-penyimpangan dari 

norma salah satu bahasa yang terjadi dalam tuturan para dwibahasawan 

sebagai akibat dari pengenalan mereka lebih dari satu bahasa, yaitu 

sebagai hasil kontak bahasa). Rumusan yang hampir sama dinyatakan 

Lado dan Sunyono (Alinda, 2007: 65) pengaruh antar bahasa itu dapat 

berupa pengaruh kebiasaan dari bahasa pertama (ibu) yang sudah 

dikuasai penutur ke dalam bahasa kedua.  

Suwito(Aslinda, 2007: 67) menjelaskan bahwa interferensi dapat 

terjadi dalam semua komponen kebahasaan yaitu dalam bidang tatat 

bunyi, tata kalimat, tata kata, tata makna. Interferensi lebih mengacu 

kepada struktur dan fungsi seperti bidang fonologi, morfologi, dan 

sintaksis. Intereferensi mengacu pada digunakannya unsur-unsur bahasa 

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 

Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak  Mandailing. 
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lain dalam menggunakan suatu bahasa tertentu, sehingga dianggap 

sebagai sesuatu kesalahan karena penyimpangan dari kaidah atau aturan 

bahasa yang digunakan. 

Proses Terjadinya Interferensi  

 Interferensi berawal dari keinginan manusia untuk selalu tumbuh 

dan berkembang dalam segala hal. Pada tahap kehidupan, manusia 

dikenalkan pada bahasa yang digunakan oleh lingkungan keluarga 

(bahasa ibu). Bahasa yang diperkenalkan oleh ibu pertama kali kepada 

anaknya adalah bahasa yang digunakan di daerah mereka bertempat 

tinggal. Hal ini dikenal orang sebagai pemerolehan bahasa pertama (B1). 

Kekayaan dan kemampuan berbahasa bertambah secara berangsur-

angsur sejalan dengan bertambah usia dan pengalamannya. Bila awal 

masa kanak-kanak, usia sekolah mereka mulai mengenal bahasa kedua 

(B2). 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini tergambar pada tujuan 

yang telah dirumuskan, metode yang digunakan adalah dengan 

mengumpulkan data berupa wacana, tuturan, atau kalimat. Pengolahan 

data yang dilakukan dengan apa adanya tanpa perhitungan statistik dan 

tidak berupa angka-angka. Pendekatan penelitian kualitatif juga sering 

disebut pendekatan naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural). 

Pendekatan kualitatif selalu bersifat deskriptif artinya, data yang 

diperoleh berupa kata-kata, tuturan atau perilaku, tidak dituangkan dalam 

bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk 

kualitatif, dengan memberikan gambaran mengenai situasi yang diteliti 

dalam penggambaran suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungan dari 

hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis. Adapun pendekatan 

penelitian ini kualitatif. “Pendekatan kualitatif yang menggunakan data 

lisan bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan 
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pengguna bahasa ini diarahkan kepada individu yang bersangkutan. 

Dalam penelitian ini jumlah informan akan dibatasi karena jumlah informan 

ditentukan sesuai dengan keperluan peneliti” (Sudaryanto, 1968:62)  

Dalam upaya memperoleh data penelitihan yang sah, dalam 

penelitian ini peneliti berperan penuh sebagai pengumpulan data 

dilapangan. Data peneliti ini, peneliti melakukan observasi partisisipan 

yang berarti sebagai peneliti, peneliti mengadakan penelitian terlibat 

kontak langsung dengan para informan. 

Data dan Sumber Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data lisan berupa 

kata dan kalimat yang berasal dari  masyarakat Eka Jaya Kota Jambi 

yang menggunakan bahasa nya. Data lisan (verbal) yakni data yang 

diperoleh langsung berupa bentuk interferensi  Bahasa Batak Mandailing 

dengan bahasa Indonesia yang terdapat dalam interaksi percakapan lisan 

dari aktivitas yang dilakukan pada masyarakat Eka Jaya Kota Jambi 

penutur Bahasa Batak Mandailing. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Eka Jaya Kota 

Jambi khususnya yang berasal tapanuli selatan dan penutur batak 

mandailing. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi 

tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan informan kunci, dan 

komplesitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan 

demikian, informan ditentukan dengan konteks snowball samling, yakni 

proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa 

menentukan jumlah secara pasti, dengan menggali informasi terkait topik 

penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah 

informasi penelitian dianggap sudah memadai. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Samarin (1998:53) “ tentu ada bahannya kalua hanya bekerja 

dengan seorang informan saja, alasanya bukanlah seorang informan itu 

dapat memalsukan data yang dipancing dengan maksud agar 

menyembunyikannya struktur bahasa itu”. 

Penentuan Informan 

informan 

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 

Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak  Mandailing. 
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Berkenaan dalam tujuan penelitiaan kualitatif, maka dalam 

prosedur penelitian informan yang terpenting adalah bagaimana 

menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu 

yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bugin, 2003:53). 

Menurut Bugin (2003:53) penentuan siapa yang menjadi key 

informasi ini harus memiliki beberapa pertimbangan diantarannya: 

a. Subjek telah cukup lama dan intensif nyata dengan kegiatan 

yang menjadi informasi, 

b. Subjek masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi perhatian peneliti, 

c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu kesempatan untuk 

diwawancarai. 

Untuk peneliti mengambil keseluruhan masyarakat tersebut diambil 

10 sampai 20 orang saja sebagai simpel agar data yang dibutuhkan dapat 

diperoleh dari informan yang jelas, sehingga data yang diharapkan benar-

benar sesuai dengan apa adanya. Informan yang menjadi sumber data 

diharapkan dapat memberikan data yang wajar dan dapat memberikan 

tafsiran dan penjelasan disekitar data yang dijelaskan oleh peneliti agar 

data lisan yang berasal dari informan dijamin kewajaran dan 

kesahihannya. Untuk itu, peneliti menyimpulkan dalam menentukan 

informan harus memenuhi persyaratan sebagi berikut: 

1. Masyarakat Eka Jaya 

2. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan  

3. Lahir dan dibesarkan di lingkungan batak, yakni Tapanuli 

Selatan. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen utama pengumpulan data pada sebuah penelitian 

kualitatif adalah peneliti itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan Garna 

(1999:33) bahwa “ instrument penelitian adalah manusia itu sendiri, 

artinya peneliti perlu sepenuhnya memahami dan adaptif terhadap situasi 

social dalam kegiatan penelitian itu”. 

Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik yang digunakan dalam pencapaian tujuan pokok penelitian 

ini adalah metode simak dengan teknik dasar yaitu simak bebas libat 

cakap (SBLC). Sebab, dalam praktiknya peneliti melakukan penyimakan 

pemakai bahasa informan. Metode Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) 

dimaksudkan peneliti berpartisipasi dalam menyimak. Dengan kata lain, 

peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para 

informan.  

Metode simak atau metode observasi ialah metode yang digunakan 

dengan menyimak (menyadap) penggunaan bahasa seseorang atau 

beberapa orang (Kesuma, 2007:43). 

Dalam metode ini penyediaan data digunakan teknik, yaitu teknik 

simak bebas libat cakap dan teknik catat. Teknik simak bebas libat cakap 

dapat dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa tanpa ikut 

berpartisipasi dalam proses pembicaraan (Kesuma, 2007:44). Dalam hal 

ini, teknik penyediaan data berbentuk tulisan, yaitu sumber data yang 

berupa buku-buku, makalah, dan karya ilmiah tentang interferensi bahasa.  

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik catat. Teknik catat 

adalah teknik menjaring data dengan mencatat hasil penyimakan pada 

suatu data tertentu (Kesuma, 2007:44-46). Teknik catat ini ditujukan untuk 

mengamati fenomena-fenomena kebahasaan yang terjadi dalam suatu 

kelompok masyarakat atau komunitas, yaitu penggunaan bahasa 

Indonesia yang mendapat pengaruh dari bahasa daerah atau bahasa 

Batak Mandailing, di samping itu, data-data yang diperoleh secara wajar 

dan alami.  

Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses untuk mencari dan mengatur 

secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan guna memudahkan 

untuk memahami dalam meyusun laporan. Teknik analisis data dalam 

penelitian menggunakan metode padan. Mahsun (2005:235) berpendapat 

bahwa metode padan adalah “Metode yang dalam praktik analisis data 

dilakukan dengan menghubung bandingkan antar unsur yang bersifat 

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 

Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak  Mandailing. 
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lingual jika itu berupa metode padan intra lingual dan metode padan 

ekstralingual”. 

Metode Padan Ekstralingual 

Data yang di peroleh pada waktu yang telah ditentukan dari data 

penelitian yang telah terpilih yaitu interferensi bahasa Batak ke dalam 

bahasa Indonesia. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode padan. Sudaryanto (1998:13) mengemukakan 

“Metode padan yang alat penentunya dari luar, terlepas, dan tidak menjadi 

bagian dari bahasa (language) yang bersangkutan”. Metode padan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan ekstralingual dan 

metode padan intralingual.  

Metode Padan Intralingual 

Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara 

menghubung bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang 

terdapat dalam salah satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang 

berbeda. Metode padan intralingual menggunakan teknik menghubung-

bandingkan menyamakan (HBS) dan hubung bandingkan (HBB), yang 

bertujuan untuk mencari kesamaan teknik hubung banding dan 

penyamaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik hubung banding 

membedakan, karena tujuan akhir dari banding menyamakan atau 

membedakan tersebut adalah menentukan kesamaan pokok diantara data 

yang diperbandingkan. 

Contoh: 

A. Kamu mau kamano? 

 Kamu mau kemana? 

B. Kuri ayah yang padek 

Kuri ayah yang lolo 

Pengecekan Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan 

denganpengecekan anggota. Moleong (2006:329) menyatakan bahwa “ 

ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 
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dalam situasi yang relevan dengan persoalan dan yang sedang dicari, 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut”.  

Selain itu juga untuk menguji keabsahan data peneliti dilakukan 

dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2006:330). 

Misalnya data yang didapatkan melalui penyimakan dibandingkan dengan 

data yang dapat melalui hasil wawancara atau perekaman, dari 

perbandingan tadi didapatkan hasil yang terbaik dan itulah yang dijadikan 

sebagai data. Peneliti juga menggunakan teknik intropeksi sebagai teknik 

tambahan. Peneliti juga mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing, 

yang peneliti pandang menguasai kajian yang sedang peneliti kaji. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian dan pembahasan ini disajikan dengan 

mendeskripsikan bentuk interferensi pada tataran fonologis dan bentuk 

interferensi pada tataran morfologis bahasa Batak Mandailing Jambi ke 

dalam bahasa Indonesia pada proses interaksi masyarakat Eka Jaya Kota 

Jambi . Pendeskripsian bentuk interferensi bahasa Batak Mandailing ke 

dalam bahasa Indonesia pada masyarakat Eka Jaya penutur Batak 

Mandailing tersebut akan dikemukakan sebagai berikut.   

Hasil Penelitian 

Dalam wujudnya, bahasa yang kita gunakan terdiri dari unsur bunyi 

(fonologi), unsur bentuk (morfologi), dan unsur struktur (sintaksis), serta 

unsur makna (semantik). Dalam bahasa lisan, unsur-unsur tersebut 

merangkai dalam wujud kalimat yang saling berkaitan. Oleh karena itu, 

dalam memahami bahasa lisan seseorang, dapat dilakukan antara lain 

dengan cara menganalisis unsur-unsur bahasa dan aturan yang berlaku. 

Penelitian ini dilakukan dengan mencatan percakapan masyarakat  

dengan masyarakat yang terjadi di Eka Jaya Kota Jambi. 

Masuknya bahasa Batak Mandailing ke dalam bahasa Indonesia 

umumnya terjadi secara spontan, artinya dalam berkomunikasi 

masyarakat  tidak merancang penuturan kalimat harus menggunakan 

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 

Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak  Mandailing. 
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bahasa Batak Mandailing, namun tuturan percakapan dengan bahasa 

tersebutlah yang sebenarnya dikuasai. Dengan demikian, interferensi 

yang terjadi di penuhi oleh kebiasaannya bertutur dengan menggunakan 

Bahasa Batak Mandailing dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada umumnya mereka merasa bahwa pemakaian pola-pola baru 

dalam Bahasa Batak Mandailing tetap ganjil. Mereka umumnya dapat 

mengenal jika ada pemakaian yang menyimpang dari pola baku. Jika 

terdapat penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka penulis golongkan 

sebagai kesalahan pemakaian bahasa atau disebut dengan interferensi. 

Setelah diperoleh data, peneliti menemukan bahwa interferensi yang 

terjadi dalam interaksi tersebut terdapat interferensi fonologis dan 

interferensi morfoligis. 

Berdasarkan pengamatan dan catatan lapangan yang diperoleh 

peneliti, interferensi bahasa Batak Mandailing ke dalam bahasa Indonesia 

terjadi bukan karena sengaja untuk memasukkan kata atau kalimat 

Bahasa Batak Mandailing dalam berbahasa Indonesia, tetapi terjadi 

karena adanya pengaruh dari kehidupan sehari-hari sehingga unsur 

tersebut tetap terbawa dalam berkomukasi di masyarakat. 

Inteferensi Fonologi     

            Interferensi di bidang fonologi banyak dijumpai pada bunyi-bunyi 

yang terjadi oleh hasil identifikasi fonem pada sistem bahasa Melayu 

Jambi (B1) yang mempengaruhi sistem bahasa Indonesia (B2). Bunyi 

yang dihasilkan oleh penutur disesuaikan dengan aturan bunyi bahasa 

pertama fonem adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek 

bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna (Alwi, dkk, 2003:53). 

Perubahan Vokal 

Menurut Verhaar (2001), “Vokal adalah bunyi bahasa yang 

dihasilkan dengan melibatkan pita-pita suara tanpa menyempitkan atau 

penutupan apapun pada tempat pengartikulasian manapun.” Contoh: 

vokal antara lain fonem /a/, /i/, /u/, /e/, dan /o/. 

Perubahan vokal /e/ menjadi vokal [a] 

 Susanti : Ayok buat rambut kariting  eda?     



Joko Priono  14 
 

Winda : Ah, malas aku 

Susanti : Biar cantik kita, eda 

Winda : Kau ajalah eda, gak mau aku  

Dari contoh di atas terlihat bahwa si penutur kata A menggunakan 

kata  “kariting” dalam kalimatnya. Kata kariting merupakan interferensi 

bidang fonologi yang terjadi pada perubahan vokal /e/ pada kata /keriting/ 

bahasa Indonesia, menjadi kariting dalam Bahasa Batak Mandailing. Pada 

kata kariting terjadi perubahan vokal /e/ dengan vokal /a/. Perubahan ini 

disebut interferensi yang terjadi pada fonem dari Bahasa Batak Mandailing 

ke dalam bahasa Indonesia sebab pola baku bahasa Indonesia adalah 

keriting bukan kariting. Seharusnya kalimat bahasa Indonesia yang baku 

adalah “ Ayok buat rambut “keriting.” 

Perubahan Diftong 

Diftong adalah bunyi bahasa yang pada waktu pengucapannya di 

tandai oleh perubahan gerak lidah dan perubahan tambar satu kali, dan 

yang berfungsi sebagai inti dari suku kata, seperti /ai/ pada /lambai/, /au/ 

pada kata /kalau/ dan /oi/ pada kata /amboi/. Interferensi fonologi Bahasa 

Batak Mandailing dalam Bahasa Indonesia terjadi pada tataran diftong, 

yakni: 

 Rayani  : Kemana kita liburan besok hari 

minggu ini? 

 Fitri   : Jalan-jalan ke pulo berhala kita? (10) 

 Rayani  : Sama siapa aja kita kesana? 

 Fitri  : Ajak ibu-ibu yang lain. 

Kata “pulo” dalam bahasa Indonesia yang terdapat diftong /ai/. 

Dalam kata pulo di akhiri vokal /o/ namun dalam kata “pulau” di akhiri 

dengan diftong /ai/. Oleh sebab itu, kata “pulau”  sudah terinterferensi 

Bahasa Batak Mandailing menjadi pulo. 

Perubahan Konsonan 

Interferensi fonologi Bahasa Batak Mandailing dalam Bahasa 

Indonesia juga terjadi pada tataran konsonan yakni terjadi perubahan 

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 

Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak  Mandailing. 
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konsonan dalam bentuk penambahan bunyi konsonan, penghilangan 

bunyi konsonan dan pergantian bunyi konsonan. 

1. Penghilangan Bunyi Konsonan 

 a. Data tentang interferensi Bahasa Batak Mandailing terhadap 

Bahasa Indonesia pada perubahan konsonan dalam bentuk penghilangan 

konsonan. Pada kata berikut ini terjadi penghilangan bunyi konsonan (y) 

 Dessy   : Lama kali kau dating buk vina 

 Vina  : Nuci kain dulu tadi buk (1) 

 Dessy  : Sebanyak apa rupanya cucian kau? 

 Vina  : Satu ember, sekaian gonden pintu  

Pada kata “nyuci” merupakan interferensi fonologi dalam bidang 

konsonan karena pada kata “nyuci” dalam Bahasa Indonesia dan “manuci” 

dalam Bahasa Batak Mandailing menjadi nuci karena adanya interferensi 

fonologis sebab terjadi penghilangan bunyi (y). 

Penambahan Bunyi Konsonan 

Pada data ini merupakan data mengenai perubahan konsonan 

dalam bentuk penambahan bunyi konsonan (k) 

 Deni  : Bukak dulu pintu belakang aku mau 

ambil                                  tangga      (4) 

 Iwan  : Emang mau dipake buat apa pak? 

 Deni  : Mua bagusin genteng rumah bocor  

 Iwan  : Oh, tunggu bentar iya 

Pengucapan kata “buka” dalam Bahasa Indonesia akan menjadi 

bukak  dalam pengucapan Bahasa Batak Mandailing. 

Pengertian Bunyi Konsonan 

Data berikut ini merupakan data interferensi fonologi yang terjadi 

perubahan bunyi konsonan dalam bentuk penggantian bunyi kosonan 

yakni: 

Penggantian Bunyi Konsonan [n] menjadi Konsonan [s] 

Pada kalimat berikut ini merupakan data dari interferensi dalam 

Bahasa Batak Mandailing yang terjadi pada penggantian bunyi konsonan 

(n) dalam Bahasa Indonesia menjadi (s). 
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 Yani  : Anak ibu dessy masih 2 tahun uda                                              

        pistar makan sendiri  (2) 

 Vina  :  Masak iya buk? 

 Yani  : Iyah buk, tanyalah sama ibu-ibu yang 

lain 

 Vina  : Nantilah buk, mau masak dulu? 

Pengucapan kata “ pintar”  dalam Bahasa Indonesia akan menjadi 

pistar dalam pengucapan Bahasa Batak Mandailing sedanagkan dalam 

Bahasa Batak Mandailing pintar adalah malo. Terjadi perubahan dari 

bunyi (n) dalam Bahasa Indonesia  menjadi (s) dalam Bahasa Batak 

Mandailing. Merupakan interferensi fonologi dalam bidang konsonan. 

Interferensi Morfologi 

1. Prefiks (awalan) 

Frefiks yaitu afiks yang diletakkan di muka dasar. Contohnya : me-, 

meng-, di-, ber-, ke-, ter-, pe-, se-, meng-. 

a. prefiks ma- 

 Junus  : Yang lagi sibuknya kau eda? 

 Weni  : Enggak eda, kenapa rupanya? 

 Junus  : Bantu dulu eda manulis undangan buat 

pak RT          (14) 

 Weni  : Mana undangannya da? 

Dalam pembentukan prefiks ma- dalam Bahasa Batak Mandailing 

merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai pembentuk kata, 

seperti manulis. Kata tersebut merupakan kata yang dibentuk dari kata 

dasar tambah prefiks ma-. Jadi, terbentuknya kata itu digambarkan 

sebagai berikut: 

Ma- +  tulis = manulis 

Dari kata di atas memperlihatkan bahwa dalam Bahasa Batak 

Mandailing pembentukan kata dengan penambahan prefiks ma- pada kata 

dasar merupakan hal yang lazim. Dalam morfologi Bahasa Indonesia tidak 

terdapat pembentukan kata yang dilakukan dengan menambahkan prefiks 

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 

Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak  Mandailing. 
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ma- pada kata dasar. Dalam bentuk morfologi Bahasa Indonesia kata 

manulis berekuivalen dengan “menulis” yang dibentuk dari: 

Me- + tulis =  menulis 

 Dapat dipastiakan bahwa kata manulis merupakan bentuk 

interferensi Bahasa Batak Madailing. 

Sufiks (Akhiran) 

Sufiks yaitu afiks yang iletakkan dibelakang kata dasar. Contohnya 

: -an, -kan, -i. 

 Marisa  : Kapan kau mau kerumah pak 

RT ambil KTP 

 Nurul  : Nanti jam 4 sore, kenapa? 

 Marisa  : Tolong ambili KTP punya aku 

juga ya 

 Nurul  : Iya buk, oke  

Dalam pembentukan sufiks –i dalam Bahasa Batak Mandailing 

merupakan salah satu yang digunakan sebagai pembentukan kata, seperti 

ambili. Kata tersebut merupakan kata yang dibentuk dari kata dasar 

ditambah sufiks –i. Jadi, terbentuknya kata itu dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

   ambil  + i = ambili  

Dari kata di atas memperlihatkan bahwa dalam Bahasa Batak 

Mandailing pembentukan kata dengan penambahan sufiks –i pada kata 

dasar merupakan hal yang lazim. Dalam bentuk morfologi bahasa 

Indonesia kata ambili berekuivalen dengan “ambilkan” yang dibentuk dari : 

   ambil  + kan = ambilkan  

Dapat dipastikan bahwa kata ambili merupakan bentuk interferensi 

Bahaasa Batak Mandailig. 

Konfiks 

Konfiks yaitu afiks yang terdiri dari dua unsur, satu dimuka dasar 

dan satu dibelakang bentuk dasar, dan berfungsi satu morfem terbagi. 

Konfiks harus dibedakan dengan kombinasi afiks. Konfiks adalah satu 
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morfem dengan satu makna gramatikal. Contohnya : ke-an, pe-an, per-an, 

dan ber-an. 

 Iwan  : Datangnya kau sabtu ini persekutuan? 

 Danu  : Apanya emangnya persekutuan sabtu 

itu?  (46) 

 Iwan  : Masak gak tau kau lek, semacam 

ibadah                    mingguan 

 Danu  : Oh, gak tau aku gak pernah ikut. 

Dalam pembentukan konfiks dalam Bahasa Batak Mandailing  

merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai pembentuk kata, 

seperti persekutuan. Kata tersebut merupakan kata yang dibentuk dari 

kata dasar ditambahkana konfiks per-an. Jadi, terbentuknya kata itu dapa 

digambarkan sebagai berikut : 

 Per  + sekutu  + an = persekutuan 

Dari kata di atas memperlihatkan bahwa dalama Bahasa Batak 

Mandailing pementukan kata dengan penambahan konfiks pada kata 

dasar dan akhiran merupakan hal yang lazim. 

Pembahasan 

Berdasarkan data penelitian yang telah dikemukakan peneliti, 

terdapat banyak kalimat bahasa Indonesia yang terinterferensi oleh 

Bahasa Batak Mandailing. Keadaan ini terjadi karena penggunaan Bahasa 

Batak Mandailing yang sudah terbiasa digunakan oleh Masyarakat Eka 

Jaya Kota Jambi. Keadaan ini terjadi karena penggunaan Bahasa Batak 

Mandailing yang sudah terbiasa digunakan oleh Masyakat dalam 

lingkungan sehari-hari akan tetap mereka bawa pada saat mereka 

diharuskan bertutur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oleh sebab 

itu, kemampuan mereka menggunakan bahasa Indonesia masih rendah 

dan sulit berkembang dengan baik, sehingga mereka tetap menggunakan 

Bahasa Batak Mandailing di saat mereka bertutur menggunakan bahasa 

Indonesia.  

            Interferensi Bahasa Batak Mandailing yang ditemukan dalam 

penelitian ini adalah: (1) interferensi bahasa Bahasa Mandailing ke dalam 

Interferensi Bahasa Mandailing Terhadap Bahasa Indonesia Pada Masyarakat 

Eka jaya Kota Jambi Penutur Bahasa Batak  Mandailing. 



Joko Priono  19 
 

bahasa Indonesia pada saat proses pembelajaran Bahasa Indonesia lisan 

bidang fonologi yang terjadi pada tataran vokal /a/ dan [o], /e/ dan [a], /e/ 

dan [i]/, /i/ dan [e], dan /o/ dan [u]. Pada tataran konsonan /r/ dan [?], [n], 

/f/ dan [p], /c/ dan [ň], /s/ dan [h], [d], [p], /ny/ dan [Ƞ], dan [h]. Kemudian 

pada tataran diftong /ai/ dan [e], dan /au/ dan [o]. (2) interferensi bahasa 

Melayu Jambi ke dalam bahasa Indonesia di bidang morfologi sering 

menggunakan prefiks {tǝ-} dan yang berekuivalen dengan prefiks {ter-}, 

prefiks {ma-} yang berekuivalen dengan pferiks {me-}, prefiks {ta-} yang 

berekuivalen dengan prefiks {ter-}, penghilangan prefiks {me-}, prefiks {ba-

} yang berekuivalen dengan prefiks {ber-}, prefiks {bǝ-} yang berekuivalen 

dengan prefiks {ber-}. Menggunakan sufiks {-an} yang tidak tepat 

penggunaannya yang seharusnya menggunakan sufiks {-kan}, sufiks {-in} 

yang tidak tepat penggunaannya yang seharusnya menggunakan sufiks {-

kan}, menggunakan sufiks {-an} padahal seharusnya tidak menggunakan 

sufiks. Enklitik {-e} yang tidak tepat penggunaannya yang seharusnya 

menggunakan enklitik {-nya}, enklitik {-nyo} yang tidak tepat 

penggunaannya yang seharusnya menggunakan enklitik {-nya}. Kemudian 

reduplikasi parsial yang seharusnya menggunakan reduplikasi penuh, dan 

reduplikasi derivasional yang seharusnya menggunakan reduplikasi 

penuh. 

 Menurut Chaer & Agustin dalam bahasa Indonesia interferensi 

pada sistem fonologi dilakukan,misalnya, oleh para penutur bahasa 

Indonesia yang berasal dari Tapanuli. Fonem/∂/ pada kata seperti 

/dengan/ dan /rembes/ dan dilafalkan menjadi [dƐngan] dan[rƐmbes]. 

Penutur bahasa Indonesia yang berasal dari Jawa selalu 

menambahkanbunyi nasal yang homorgan di muka kata-kata yang dimulai 

dengan konsonan /b/, /d/, /g/, dan /j/, misalnya pada kata [mBandung], 

[nDepok], [ngGombong], dan [nyJambi]. Di Jepang kata Inggris gasolini 

dilafalkan sebagai [gasorini], dan di Hawai nama George dilafalkan 

sebagai [kioki]. 
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