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1  PENDAHULUAN 

     Berdasarkan konsep sosiolinguistis masyarakat Indonesia termasuk masyarakat multilingual, bahkan di 

Indonesia penutur monolingual merupakan minoritas. Jumlah bahasa daerah di  Indonesia  lebih dari 700 

bahasa daerah, keanekaragaman bahasa yang dimiliki Indonesia  merupakan realitas kebahasaan 

masyarakat Indonesia. 

   Berbagai  bahasa  yang ada di Indonesia merupakan ungkapan verbal keragaman budaya bangsa 

Indonesia. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang merupakan Bahasa Nasional dan lambang identitas 

nasional, bahasa-bahasa daerah dilihat dari aspek sosial-psikologis merupakan identitas sosial yang terkait 

dengan latar belakang etnis dan merupakan bagian dari jati diri seorang penutur. 

          Di dalam masyarakat multilingual gejala interferensi merupakan gejala umum yang dapat dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan unsur bahasa lain oleh penutur yang menguasai lebih dari satu 

bahasa   dianggap sebagai saling pengaruh antarbahasa yang tidak disadari sepenuhmya oleh seorang  

penutur. Berbeda dengan konsep interferensi yang telah  dikenal,  Wong (2006:100) dalam penelitian 

masyarakat Singapura yang multilingual dan multikultural menekankan peran aktif penutur untuk 

memilih unsur bahasa (dalam hal ini kosakata) sebagai unsur pengungkap verbal yang merefleksikan jati 

diri seorang penutur berdasarkan nilai-nilai yang dianut dalam tatanan sosial-budaya, dimana ia 

merupakan bagian dari struktur tersebut.  

Gejala interferensi  pada tataran kosakata bahasa Indonesia terutama terjadi karena pengaruh konsep 

makna bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia.      



2. NATURAL SEMANTIC METALANGUAGE  

Sosiolinguistik  memusatkan perhatian pada tanda bahasa sebagai lambang hubungan sosial   antar 

penutur,   sedangkan semantik  lebih berfokus pada  makna yang terkandung didalam kata, karena konsep 

makna mengandung cara pandang seorang penutur terhadap lingkup kehidupan yang ada di sekitarnya. 

Lebih lanjut  Wierzbicka (2006:35) mengatakan bahwa, the meanings of words and expressions are social 

facts which can be accessed by the methods of linguistic semantics. They ( provide insight into the ways of 

thinking of those who use them. They also provide insight into the share understandings of all members of 

a particular community of discourse , ( )  

Pandangan Wierzbicka ini menunjukkan pengaruh hipotesis Sapir-Whorf  atau yang dikenal dengan 

relativitas bahasa. Melalui teori NSM (Natural Semantic Metalanguage) Wierzbicka dapat 

mengejawantahkan gagasan Sapir-Whorf  menjadi lebih konkret.  

Teori NSM   memungkinkan analisis makna sesuai dengan pemaknaan penuturnya, sehingga merupakan  

paradigma  baru bagi penelitian semantik, terutama untuk menganalisis makna kata yang terkait erat 

dengan budaya penuturnya. Teori NSM ini memberikan harapan baru dalam  semantik, terutama 

merupakan jawaban terhadap kritik yang dilontarkan  terhadap pemikiran Sapir-Whorf yang terkait 

dengan keterbatasan objektivitas hasil penelitian, karena hasil analisis  makna kosakata yang diteliti 

biasanya diungkapkan kembali melalui terjemahan kosakata tersebut ke dalam bahasa lain, sehingga 

memunculkan bias  makna.  Padahal dalam analisis bahasa diperlukan metabahasa yang memungkinkan 

pengungkapan makna seperti yang dipahami oleh penutur bahasa tersebut, karena nilai-nilai kearifan 

lokal seperti moral, kepercayaan, emosi tidak selalu sama  antar penutur yang memiliki  latar belakang 

budaya yang berbeda.  

Dua hal utama yang melandasi gagasan NSM : Manusia dilengkapi dengan sederet konsep dasar yang 

diungkapkan melalui kata atau kelompok kata, yang maknanya jelas, tanpa harus didefinisikan dengan 

bantuan kata-kata lain. Hal kedua yang melandasi NSM adalah  kerangka acuan budaya yang dikenal dan 

dianut  oleh penutur  masyarakat bahasa tertentu yang mengandung sikap, penilaian dan asumsi 

masyarakat tersebut terhadap seseorang atau sesuatu.  

3. PERAN UNSUR ETNOPRAGMATIS DALAM KOMUNIKASI 

Dalam masyarakat multikultural pada umumnya terdapat perbedaan  kerangka acuan budaya,  sehingga 

dalam komunikasi antar etnis sering terjadi kesalahpahaman. 



Ike Revita (2009) meneliti penggunaan pronomina persona pertama  tunggal dalam komunikasi antar 

etnis di Indonesia dari aspek sosiopragmatik.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ia 

menyimpulkan bahwa kesalahpahaman dalam komunikasi terjadi karena perbedaan kerangka acuan 

budaya (Ike Revita menggunakan istilah skema budaya) yang mendasari pilihan deiksis yang mengacu 

pada diri penutur, namun perbedaan makna pronomina persona pertama  tunggal dari aspek semantis 

belum dikaji dalam penelitian yang dilakukan. 

 Kajian makna berdasarkan teori NSM merupakan langkah lebih lanjut untuk mengungkap perbedaan 

makna aku   dalam beberapa etnis di Indonesia, yang dapat memunculkan pertanyaan apakah kata aku   

lebih tepat disebut polisemi karena ada unsur makna  yang berbeda, jika digunakan oleh penutur yang 

berbeda latar belakang budayanya?   Di bawah ini  diberikan contoh analisis semantik pronomina persona 

pertama tunggal bahasa Jawa  berdasarkan NSM untuk memunculkan unsur etnopragmatis yang dapat 

menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi bahasa Indonesia.    

Di Jawa Timur pronomina persona pertama tunggal aku sering digunakan dalam komunikasi tanpa 

mengandung unsur makna kurang sopan (Revita 2009). Berbeda dengan kebiasaan di Jawa Timur, 

penggunaan kata aku di Jawa Tengah terbatas pada orang-orang yang akrab dan memiliki status sosial 

yang sama. 

Makna pronomina persona pertama tunggal  dalam masyarakat bahasa di Jawa Timur dan Jawa Tengah    

dapat dianalisis dengan  teori NSM, untuk melihat perbedaan unsur etnopragmatis yang ikut membentuk 

makna. 

AKU dalam masyarakat bahasa Jawa Timur 

X menyebut aku untuk diri sendiri  dalam komunikasi dengan Y, karena  

X MENGENAL Y 

X MERASA DEKAT DENGAN Y 

 X MENYUKAI Y 

AKU dalam masyarakat bahasa Jawa Tengah 

X menyebut aku untuk diri sendiri dalam komunikasi dengan Y, karena 

X MENGENAL  Y 

X MERASA DEKAT DENGAN Y 



X MENYUKAI Y 

X  SETARA DENGAN Y 

Komunikasi dalam bahasa Indonesia antar dua penutur yang masing-masing  berlatar belakang budaya 

Jawa Tengah dan  Jawa Timur dapat menimbulkan konflik dalam komunikasi, jika perbedaan unsur 

makna  yang bersifat etnopragmatis tidak diketahui oleh penutur.  Penutur yang berlatar belakang budaya 

Jawa Timur cenderung menggunakan aku untuk semua mitra tutur dalam situasi non formal, sedangkan 

aku pada umumnya digunakan oleh penutur yang berlatar belakang budaya Jawa Tengah terhadap mitra 

tutur yang berasal dari  lapisan sosial yang setara.   
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