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Meskipun bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa 

resmi lembaga pendidikan di Indonesia. kenyataannya masih 
merupakan masalah. Fakta yang ada menunjukkan bahwa pema
kaian bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan baik oleh 
guru, dosen, maupun siswa/mahasiswa belum dapat dikatakan 
telah baik dan benar; kendati sudah dilakukan banyak usaha 
yang berkaitan dengan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik 
dan benar oleh pemerintah. 

Penyerapan kosakata maupun struktur bahasa daerah 
maupun bahasa asing sering dijumpai pada penutur yang ber
dwibahasawan maupun yang bermultibahasawan. Penggunaan 
struktur bahasa daerah maupun bahasa asing dalam berkomuni
kasi dengan menggunakan bahasa Indonesia pada umumnya tanpa 
disadari oleh penutur. Penyerapan struktur bahasa daerah dan 
bahasa asing sering dijumpai dalam pemakaian bahasa Indone
sia. 

Penelitian in1 memiliki tiga tujuan: (1) Ingin mendes
kripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya ragam bahasa 
staf pengajar PTN dan PTS dalam perkuliahan, (2) Ingin 
mengkaji bentuk-bentuk ragam bahasa staf pengajar PTN dan 
PTS dalam perkuliahan. dan (3) Ingin mengkaji jenis inter
farensi bahasa yang digunakan oleh staf pengajar PTN dan PTS 
dalam perkuliahan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: (1) metode pen~umpulan data dan (2) metode anali 

sis data. Ada dua macam metode pengumpulan data lingual. 

Pertama, penyimakan atau metoda simak kedua. percakapan 
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atau metode oakap. Disebut metode simak atau penyimakan, 

yaitu menyimak penggunaan bahasa, dan disebut metode oakap 

atau peroakapan, karena memang berupa peroakapan dan terjadi 

kontak an tara peneliti selaku peneliti dengan penutur selaku 

nara sumber. Metode simak atau penyimakan yang digunakan 

dalam penelitian ini diwujudkan dalam beberapa teKnik pelak

sanaan, yai tu: (a) Teknik Sadap, (b) Teknik Simak Bebas 

Libat Cakap (SBLC), (0) Teknik Rekam, dan (d) Teknik Catat. 

~ata yang diperoleh dengan instrumen kuesioner, penyi

makan, dan rekaman akan diklasifikasikan dalam beberapa 

bagian analisis yang disesuaikan dengan pokok permasalahan 

peristiwa interferensi nonbahasa Indonesia ke dalam bahasa 

Indonesia staf pengajar ketika bertutur. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam menyajikan mate

ri perkuliahan di kampus respond en PTN yang menggunakan B1 

Baku 15 orang (60 %), yang menggunakan BI Nonbaku seorang 

(4%), yang menggunakan BC1 1 orang (4%), dan yang mengguna

kan BC2 8 orang (32 %). Sedangkan, responden PTS yang meng

gunakan B1 Baku 20 orang (80 %), yang menggunakan B1 Nonbaku 

2 orang (8%), yang menggunakan BC1 tidak ada, dan yang meng

gunakan BC2 3 orang (12 %). 

Selain itu, baik staf pengajar PTN maupun PTS dalam 

menyampaikan perkuliahan selalu melakukan interferensi 

bahasa baik interferensi leksikal maupun interferensi grama

tikal. 

iii 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Laporan penelitian RAGAM BAHASA INDONESIA ...




