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ABSTRAK

ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM RUBRIK ”BURAS”

SURAT KABAR LAMPUNG POST DAN IMPLIKASINYA

PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA

Oleh

MUHAMMAD LUKMAN RIFAI

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk dan faktor penyebab terjadinya alih kode

dan campur kode pada rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post dan implikasinya

pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah rubrik

“Buras” surat kabar Lampung Post. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan mencatat data yang akan

diteliti. Kajian alih kode dan campur kode dalam penelitian ini meliputi bentuk

dan faktor penyebabnya.

Berdasarkan penelitian, terdapat alih kode internal dan eksternal. Alih kode

internal berlangsung dari bahasa Indonesia ragam baku ke bahasa Indonesia

ragam santai. Alih kode eksternal berlangsung dari bahasa Indonesia ke bahasa

Arab dan Inggris. Faktor penyebab alih kode adalah mengutip pembicaraan orang

lain dan mitra bicaranya lebih mudah. Selain itu, terjadi peristiwa campur kode

dalam bentuk kata, frasa, dan klausa. Faktor penyebab terjadinya campur kode

adalah keterbatasan penggunaan kode, penggunaan istilah yang lebih populer,

faktor tempat tinggal dan waktu penuturan berlangsung, topik, fungsi dan tujuan



sebuah tuturan, ragam dan tingkat tutura bahasa, untuk membangkitkan rasa

humor, dan untuk sekadar bergengsi.

Kaitannya dengan materi pembelajaran, alih kode dan campur kode pada rubrik

“Buras” dalam surat kabar Lampung Post dapat dijadikan contoh penggunaan

bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan bidang ilmu yang

menggunakannya. Kaitannya denga bahan ajar, kutipan alih kode dan campur

kode rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung Post dapat dijadikan sebagai

media pembelajaran dalam pelajaran menganalisis dan menyunting teks

editorial/opini.

Kata Kunci: Alih kode, campur kode, pembelajaran, rubrik “Buras” surat kabar

Lampung Post.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai salah satu perantara dan alat untuk berkomunikasi bagi manusia. 

Komunikasi digunakan manusia untuk menyampaikan gagasan atau bertukar 

pikiran, pengungkap maksud, serta pemberi informasi yang diinginkan dan juga 

sebagai cara manusia menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

kita melihat bahwa bahasa adalah alat yang ampuh untuk menghubungkan dunia 

seseorang dengan dunia di luar diri kita, dunia seseorang dengan lingkungannya, 

dunia seseorang dengan alamnya bahkan dunia seseorang dengan Tuhannya. 

Jelaslah bahwa bahasa bersifat instrumentalis, alat penghubung antara diri kita 

dengan lingkungan kita (Pateda, 2011: 6). 

Keraf (dalam Suyanto, 2011: 21) berpendapat bahwa sebagai alat komunikasi, 

bahasa merupakan saluran perumus maksud, melahirkan perasaan, dan 

memungkinkan kita menciptakan kerja sama dengan sesama warga. Bahasa 

mengatur berbagai macam aktifitas kemasyarakatan, merencanakan dan 

mengarahkan masa depan kita. Oleh karena itu, bahasa dianggap sebagai alat 

komunikasi yang penting sebagai wujud ekspresi diri yang digunakan untuk 

berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Sebagai alat komunikasi dan interaksi yang hanya dimiliki oleh manusia, bahasa 

dapat dikaji secara internal dan eksternal. Kajian secara internal artinya 

pengkajian itu hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu saja, seperti 

fonologis, morfologis, atau sintaksisnya, kajian secara eksternal artinya kajian itu 

dilakukan terhadap hal-hal atau faktor-faktor yang berada di luar bahasa yang 

berkaitan dengan pemakaian bahasa itu oleh para penuturnya di dalam kelompok-

kelompok sosial kemasyarakatan (Chaer dan Agustina (2004: 1). 

Chaer dan Agustina (2004: 154) di Indonesia secara umum digunakan tiga buah 

bahasa dengan tiga domain sasaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 

bahasa asing. Bahasa Indonesia digunakan dalam domain keindonesiaan, atau 

domain yang sifatnya nasional, seperti pembicaraan antarsuku, bahasa pengantar 

dalam pendidikan, dan dalam surat dinas. Bahasa daerah digunakan dalam domain 

kedaerahan, seperti dalam upacara pernikahan, percakapan dalam keluarga daerah, 

dan komunikasi antarpenutur sedaerah, sedangkan bahasa asing digunakan untuk 

komunikasi antarbangsa. 

Masyarakat tutur yang tertutup, yang tidak tersentuh oleh masyarakat tutur lain, 

entah karena letak yang jauh terpencil atau karena sengaja tidak mau berhubungan 

dengan masyarakat tutur lain, maka masyarakat tutur itu akan tetap menjadi 

masyarakat tutur yang statis dan tetap menjadi masyarakat yang monolingual. 

Sebaliknya masyarakat tutur yang terbuka artinya yang mempunyai hubungan 

dengan masyarakat tutur lain, tentu akan mengalami apa yang disebut kontak 

bahasa dengan segala peristiwa-peristiwa kebahasaan sebagai akibatnya. 

Peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya 

kontak bahasa itu adalah apa yang di dalam sosiolinguistik disebut bilingualism, 
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diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan 

pergeseran bahasa (Chaer dan Agustina, 2004: 84). 

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan 

ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa denga faktor-

faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur (Chaer dan Agustina 2004: 4). 

Sebagai objek sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati sebagai bahasa, 

melainkan dilihat dan didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam 

masyarakat.  

Kehidupan sosial dan keberagaman adat serta bahasa daerah yang dimiliki 

membuat masyarakat Indonesia sangat mungkin sekali mengalami kontak bahasa 

yang membuat penuturnya menjadi seorang bilingual atau dwibahasawan. Kontak 

bahasa dapat menimbulkan diantaranya alih kode dan campur kode. Alih kode 

merupakan peristiwa pergantian bahasa atau ragam bahasa oleh seseorang penutur 

karena adanya sebab-sebab tertentu dan dilakukan dengan sadar (Chaer dan 

Agustina, 2004 :107). Campur kode adalah peristiwa pencampuran serpihan kata, 

frasa, dan klausa suatu bahasa di dalam bahasa lain yang digunakan, dengan kata 

lain ada satu bahasa yang digunakan, tetapi di dalamnya ada penggunaan 

serpihan-serpihan dari bahasa lain (Chaer dan Agustina, 2004: 116).  

Alih kode dan campur kode adalah peristiwa menarik untuk diamati. Alasannya, 

makin banyaknya media komunikasi maka semakin banyak pula kontak bahasa 

yang terjadi, selain itu komunikasi masyarakat tidak selalu menggunakan bahasa 

Indonesia ragam baku. Mengamati komunikasi masyarakat yang tak selalu 

menggunakan bahasa Indonesia ragam baku, seseorang akan dengan mudah 



4 

 

memahami pesan apa yang akan disampaikan penutur. Alih kode dan campur 

kode tidak hanya terjadi di dalam percakapan lisan, tetapi juga bisa terjadi di 

dalam gagasan atau ide yang dituangkan ke dalam sebuah karya tulis yang ada di 

media cetak. 

Alih kode dan campur kode dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA dapat 

dijadikan sebagai materi pembelajaran, dengan adanya materi tersebut secara 

tidak langsung siswa dapat sekaligus memahami kosa kata ragam resmi, kosa kata 

ragam santai, serta kosa kata asing, selain itu dalam setiap materi penyuntingan 

teks opini atau editorial yang diambil dari media cetak maupun elektronik pastilah 

terdapat peristiwa alih kode dan campur kode. 

Dalam surat kabar Lampung Post terdapat sebuah rubrik yang disajikan dengan 

bahasa yang santai dan dituangkan dengan balutan humor yang segar sehingga 

dekat dengan pembaca dari berbagai kalangan. Rubrik “Buras” adalah kolom 

yang ditulis oleh tokoh jurnalistik yang sudah tidak asing di kalangan para jurnalis 

ialah Bambang Eka Wijaya. Rubrik ini mengangkat hal-hal atau peristiwa yang 

sedang hangat dibicarakan di negara kita, dengan kata lain rubrik ini mengangkat 

pikiran-pikiran yang sedang dibutuhkan masyarakat, namun terkadang di dalam 

penulisannya terdapat beberapa kata, frasa, atau klausa yang divariasikan dengan 

menggunakan bahasa daerah dan ada juga yang divariasikan dengan 

menggunakan bahasa asing. 

Alasan penulis mengambil rubrik ”Buras” sebagai objek penelitian karena ada 

beberapa hal yang membuat rubrik ini selalu menjadi perhatian pembaca 

Lampung Post, diantaranya (1) penggunaan ilustrasi sederhana yang mudah 
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dipahami seluruh lapisan masyarakat. Contoh atau pengandaian yang digunakan 

adalah peristiwa-peristiwa nyata yang sering dialami oleh pembaca. (2) 

Permasalahan yang ditulis dalam rubrik ini sangat menarik karena mengangkat 

peristiwa baru dan sedang banyak dibicarakan, penulis membahas masalah sosial 

atau politik yang sedang terjadi sehingga pembaca dapat dengan mudah 

mencocokkan pemahaman yang dimiliki dengan pemahaman yang disajikan 

penulis. (3) Penulis menggunakan bahasa dan istilah daerah tertentu atau bahasa 

dan istilah asing dengan maksud menarik perhatian dan rasa ingin tahu pembaca 

istilah daerah tertentu, pembaca akan merasa lebih akrab apabila dalam sebuah 

karya tulis menyisipkan bahasa atau istilah daerah pembaca itu sendiri. (4) 

Penyajian bahasa atau istilah baik asing maupun kedaerahan yang sering 

memunculkan kesan humor membuat rubrik ini selalu ditunggu pembaca dan 

secara tidak langsung dapat membina kemampuan berbahasa pembacanya. 

Di dalam sebuah lingkungan sosial peristiwa alih kode dan campur kode pasti 

terjadi. Hal ini juga telah terbukti berdasarkan hasil penelitian dari para penulis 

sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai alih kode dan campur kode di 

lingkungan peneliti itu sendiri. Contohnya skripsi yang disusun oleh Selviayani 

Melia dengan judul Alih Kode dan Campur Kode dalam Percakapan Bahasa 

Indonesia Masyarakat Minang di Bandar Lampung dan Implikasinya pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini membuktikan bahwa 

terjadi peristiwa alih kode dan campur kode dalam percakapan bahasa Indonesia 

Masyarakat Minang di Bandar Lampung. Penelitian ini juga mendeskripsikan 

bentuk dan penyebab alih kode dan campur kode yang terjadi pada percakapan 

bahasa Indonesia masyarakat Minang di Bandar Lampung yang berupa delapan 
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belas bentuk alih kode intern, lima belas bentuk alih kode ektern, serta empat 

puluh delapan campur kode dalam bentuk kata, frasa, dan klausa. 

Di dalam bidang pendidikan, peristiwa alih kode dan campur kode juga terjadi. 

Hal ini diketahui bardasarkan hasil penelitian sebelumnya yang disusun oleh 

Arifan Nur Isnaini dengan judul Campur Kode dan Alih Kode dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Seputih Agung 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2013-2014 dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 1 Seputih Agung melakukan 

campur kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia maupun campur kode bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia yakni sembilan belas campur kode kata, dua puluh 

tiga campur kode frasa, dan lima campur kode klausa serta terdapat sembilan 

belas alih kode internal. 

Berbeda dengan para peneliti sebelumnya yang meneliti percakapan dalam 

masyarakat, sastra, dan pembelajaran, penulis lebih tertarik untuk meneliti alih 

kode dan campur kode pada bidang jurnalistik karena penulis gemar membaca 

surat kabar dan penulis merasa tertarik pada dunia politik yang selalu dimuat 

secara lengkap di dunia jurnalisme. Selain karena dunia jurnalistik yang selalu 

mengangkat hal-hal yang menarik untuk dibaca, penulis juga sering menemukan 

beberapa kata, frasa, dan klausa yang kurang dimengerti. Untuk itu peneliti ingin 

mengetahui dan mendeskripsikan peristiwa tersebut serta penerapannya dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Penulis tertarik meneliti campur kode dan alih kode pada rubrik “Buras” surat 

kabar Lampung Post karena (1) topik yang dimuat di rubrik “Buras” sangat luas 
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sehingga dapat menambah pengetahuan kebahasaan pembacanya, (2) belum ada 

penelitian campur kode dan alih kode pada sebuah rubrik yang dimuat surat kabar, 

(3) selain kebahasan, penelitian ini juga dapat membantu pembaca untuk 

memahami tentang dunia jurnalistik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian 

tentang alih kode dan campur kode dalam rubrik dalam surat kabar Lampung Post 

dengan judul Alih Kode dan Campur Kode dalam Rubrik “Buras” pada Surat 

Kabar Lampung Post dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah. 

1. Bagaimanakah wujud penggunaan campur kode dan alih kode dalam 

rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post? 

2. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode 

pada rubrik “Buras” sutar kabar Lampung Post? 

3. Bagaimanakah implikasi campur kode dan alih kode pada rubrik “Buras” 

surat kabar Lampung Post terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menemukan dan mendeskripsikan wujud penggunaan campur kode dan 

alih kode dalam rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post. 

2. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode 

pada rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post. 

3. Mengimplikasikan campur kode dan alih kode pada rubrik “Buras” surat 

kabar Lampung Post terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun 

praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut. 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi penelitian di bidang 

sosiolinguistik dan memberi masukan bagi pengembangan penelitian campur kode 

dan alih kode yang berhubungan dengan rubrik “Buras”. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Memberi informasi kepada masyarakat yang gemar membaca surat kabar 

“Lampung Post” tentang peristiwa-peristiwa kebahasaan yang termuat di dalam 

harian tersebut sehingga para pembaca mampu mengikuti arah pikiran dan  

memahami pesan yang disampaikan penulis rubrik “Buras” pada surat kabar 

Lampung Post. 
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2. Menambah referensi untuk guru mata pelajaran dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA dengan menjadikan campur kode dan alih kode sebagai 

materi pembelajarannya. 

3. Bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni sebagai referensi atau 

penunjang kegiatan perkuliahan yang berhubungan dengan bidang 

sosiolingistik untuk memperkaya wawasan dalam alih kode dan campur kode. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian ini adalah rubrik “Buras” pada surat kabar Lampung Post. 

2. Objek penelitian ini adalah data alih kode, campur kode dalam rubrik “Buras” 

pada surat kabar Lampung Post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa sebagai salah satu perantara dan alat untuk berkomunikasi bagi manusia.

Komunikasi digunakan manusia untuk menyampaikan gagasan atau bertukar

pikiran, pengungkap maksud, serta pemberi informasi yang diinginkan dan juga

sebagai cara manusia menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan demikian,

kita melihat bahwa bahasa adalah alat yang ampuh untuk menghubungkan dunia

seseorang dengan dunia di luar diri kita, dunia seseorang dengan lingkungannya,

dunia seseorang dengan alamnya bahkan dunia seseorang dengan Tuhannya.

Jelaslah bahwa bahasa bersifat instrumentalis, alat penghubung antara diri kita

dengan lingkungan kita (Pateda, 2011: 6).

Keraf (dalam Suyanto, 2011: 21) berpendapat bahwa sebagai alat komunikasi,

bahasa merupakan saluran perumus maksud, melahirkan perasaan, dan

memungkinkan kita menciptakan kerja sama dengan sesama warga. Bahasa

mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan

mengarahkan masa depan kita. Oleh karena itu, bahasa dianggap sebagai alat

komunikasi yang penting sebagai wujud ekspresi diri yang digunakan untuk

berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat.
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Sebagai alat komunikasi dan interaksi yang hanya dimiliki oleh manusia, bahasa

dapat dikaji secara internal dan eksternal. Kajian secara internal artinya

pengkajian itu hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu saja, seperti

fonologis, morfologis, atau sintaksisnya, kajian secara eksternal artinya kajian itu

dilakukan terhadap hal-hal atau faktor-faktor yang berada di luar bahasa yang

berkaitan dengan pemakaian bahasa itu oleh para penuturnya di dalam kelompok-

kelompok sosial kemasyarakatan (Chaer dan Agustina (2004: 1).

Chaer dan Agustina (2004: 154) di Indonesia secara umum digunakan tiga buah

bahasa dengan tiga domain sasaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan

bahasa asing. Bahasa Indonesia digunakan dalam domain keindonesiaan, atau

domain yang sifatnya nasional, seperti pembicaraan antarsuku, bahasa pengantar

dalam pendidikan, dan dalam surat dinas. Bahasa daerah digunakan dalam domain

kedaerahan, seperti dalam upacara pernikahan, percakapan dalam keluarga daerah,

dan komunikasi antarpenutur sedaerah, sedangkan bahasa asing digunakan untuk

komunikasi antarbangsa.

Masyarakat tutur yang tertutup, yang tidak tersentuh oleh masyarakat tutur lain,

entah karena letak yang jauh terpencil atau karena sengaja tidak mau berhubungan

dengan masyarakat tutur lain, maka masyarakat tutur itu akan tetap menjadi

masyarakat tutur yang statis dan tetap menjadi masyarakat yang monolingual.

Sebaliknya masyarakat tutur yang terbuka artinya yang mempunyai hubungan

dengan masyarakat tutur lain, tentu akan mengalami apa yang disebut kontak

bahasa dengan segala peristiwa-peristiwa kebahasaan sebagai akibatnya.

Peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya

kontak bahasa itu adalah apa yang di dalam sosiolinguistik disebut bilingualism,
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diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan

pergeseran bahasa (Chaer dan Agustina, 2004: 84).

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan

ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa denga faktor-

faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur (Chaer dan Agustina 2004: 4).

Sebagai objek sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati sebagai bahasa,

melainkan dilihat dan didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam

masyarakat.

Kehidupan sosial dan keberagaman adat serta bahasa daerah yang dimiliki

membuat masyarakat Indonesia sangat mungkin sekali mengalami kontak bahasa

yang membuat penuturnya menjadi seorang bilingual atau dwibahasawan. Kontak

bahasa dapat menimbulkan diantaranya alih kode dan campur kode. Alih kode

merupakan peristiwa pergantian bahasa atau ragam bahasa oleh seseorang penutur

karena adanya sebab-sebab tertentu dan dilakukan dengan sadar (Chaer dan

Agustina, 2004 :107). Campur kode adalah peristiwa pencampuran serpihan kata,

frasa, dan klausa suatu bahasa di dalam bahasa lain yang digunakan, dengan kata

lain ada satu bahasa yang digunakan, tetapi di dalamnya ada penggunaan

serpihan-serpihan dari bahasa lain (Chaer dan Agustina, 2004: 116).

Alih kode dan campur kode adalah peristiwa menarik untuk diamati. Alasannya,

makin banyaknya media komunikasi maka semakin banyak pula kontak bahasa

yang terjadi, selain itu komunikasi masyarakat tidak selalu menggunakan bahasa

Indonesia ragam baku. Mengamati komunikasi masyarakat yang tak selalu

menggunakan bahasa Indonesia ragam baku, seseorang akan dengan mudah
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memahami pesan apa yang akan disampaikan penutur. Alih kode dan campur

kode tidak hanya terjadi di dalam percakapan lisan, tetapi juga bisa terjadi di

dalam gagasan atau ide yang dituangkan ke dalam sebuah karya tulis yang ada di

media cetak.

Alih kode dan campur kode dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA dapat

dijadikan sebagai materi pembelajaran, dengan adanya materi tersebut secara

tidak langsung siswa dapat sekaligus memahami kosa kata ragam resmi, kosa kata

ragam santai, serta kosa kata asing, selain itu dalam setiap materi penyuntingan

teks opini atau editorial yang diambil dari media cetak maupun elektronik pastilah

terdapat peristiwa alih kode dan campur kode.

Lampung Post merupakan surat kabar yang terbit setiap hari di Provinsi Lampung,

surat kabar ini sudah sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Lampung hingga

pelosoknya. Lampung Post ini memuat informasi yang bersifat internasional,

nasional, dan regional yang lengkap dan terpercaya dengan harga yang terjangkau,

dibaca oleh sebagian besar masyarakat Lampung, baik dari kalangan bawah,

menengah, maupun kalangan atas. Oleh karena itu, Lampung Post memiliki

banyak peluang dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia bagi

masyarakat Lampung.

Dalam surat kabar Lampung Post terdapat sebuah rubrik yang disajikan dengan

bahasa yang santai dan dituangkan dengan balutan humor yang segar sehingga

dekat dengan pembaca dari berbagai kalangan. Rubrik “Buras” adalah kolom yang

ditulis oleh tokoh jurnalistik yang sudah tidak asing di kalangan para jurnalis ialah

Bambang Eka Wijaya. Rubrik ini mengangkat hal-hal atau peristiwa yang sedang
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hangat dibicarakan di negara kita, dengan kata lain rubrik ini mengangkat pikiran-

pikiran yang sedang dibutuhkan masyarakat, namun terkadang di dalam

penulisannya terdapat beberapa kata, frasa, atau klausa yang divariasikan dengan

menggunakan bahasa daerah dan ada juga yang divariasikan dengan

menggunakan bahasa asing.

Alasan penulis mengambil rubrik ”Buras” sebagai objek penelitian karena ada

beberapa hal yang membuat rubrik ini selalu menjadi perhatian pembaca

Lampung Post, diantaranya (1) penggunaan ilustrasi sederhana yang mudah

dipahami seluruh lapisan masyarakat. Contoh atau pengandaian yang digunakan

adalah peristiwa-peristiwa nyata yang sering dialami oleh pembaca. (2)

Permasalahan yang ditulis dalam rubrik ini sangat menarik karena mengangkat

peristiwa baru dan sedang banyak dibicarakan, penulis membahas masalah sosial

atau politik yang sedang terjadi sehingga pembaca dapat dengan mudah

mencocokkan pemahaman yang dimiliki dengan pemahaman yang disajikan

penulis. (3) Penulis menggunakan bahasa dan istilah daerah tertentu atau bahasa

dan istilah asing dengan maksud menarik perhatian dan rasa ingin tahu pembaca

istilah daerah tertentu, pembaca akan merasa lebih akrab apabila dalam sebuah

karya tulis menyisipkan bahasa atau istilah daerah pembaca itu sendiri. (4)

Penyajian bahasa atau istilah baik asing maupun kedaerahan yang sering

memunculkan kesan humor membuat rubrik ini selalu ditunggu pembaca dan

secara tidak langsung dapat membina kemampuan berbahasa pembacanya.

Di dalam sebuah lingkungan sosial peristiwa alih kode dan campur kode pasti

terjadi. Hal ini juga telah terbukti berdasarkan hasil penelitian dari para penulis

sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai alih kode dan campur kode di
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lingkungan peneliti itu sendiri. Contohnya skripsi yang disusun oleh Selviayani

Melia dengan judul Alih Kode dan Campur Kode dalam Percakapan Bahasa

Indonesia Masyarakat Minang di Bandar Lampung dan Implikasinya pada

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini membuktikan bahwa

terjadi peristiwa alih kode dan campur kode dalam percakapan bahasa Indonesia

Masyarakat Minang di Bandar Lampung. Penelitian ini juga mendeskripsikan

bentuk dan penyebab alih kode dan campur kode yang terjadi pada percakapan

bahasa Indonesia masyarakat Minang di Bandar Lampung yang berupa delapan

belas bentuk alih kode intern, lima belas bentuk alih kode ektern, serta empat

puluh delapan campur kode dalam bentuk kata, frasa, dan klausa.

Di dalam bidang pendidikan, peristiwa alih kode dan campur kode juga terjadi.

Hal ini diketahui bardasarkan hasil penelitian sebelumnya yang disusun oleh

Arifan Nur Isnaini dengan judul Campur Kode dan Alih Kode dalam

Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Seputih Agung

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2013-2014 dengan hasil penelitian yang

menyatakan bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 1 Seputih Agung melakukan

campur kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia maupun campur kode bahasa

Inggris ke bahasa Indonesia yakni sembilan belas campur kode kata, dua puluh

tiga campur kode frasa, dan lima campur kode klausa serta terdapat sembilan

belas alih kode internal.

Berbeda dengan para peneliti sebelumnya yang meneliti percakapan dalam

masyarakat, sastra, dan pembelajaran, penulis lebih tertarik untuk meneliti alih

kode dan campur kode pada bidang jurnalistik karena penulis gemar membaca

surat kabar dan penulis merasa tertarik pada dunia politik yang selalu dimuat
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secara lengkap di dunia jurnalisme. Selain karena dunia jurnalistik yang selalu

mengangkat hal-hal yang menarik untuk dibaca, penulis juga sering menemukan

beberapa kata, frasa, dan klausa yang kurang dimengerti. Untuk itu peneliti ingin

mengetahui dan mendeskripsikan peristiwa tersebut serta penerapannya dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Penulis tertarik meneliti campur kode dan alih kode pada rubrik “Buras” surat

kabar Lampung Post karena (1) topik yang dimuat di rubrik “Buras” sangat luas

sehingga dapat menambah pengetahuan kebahasaan pembacanya, (2) belum ada

penelitian campur kode dan alih kode pada sebuah rubrik yang dimuat surat kabar,

(3) selain kebahasan, penelitian ini juga dapat membantu pembaca untuk

memahami tentang dunia jurnalistik

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian

tentang alih kode dan campur kode dalam rubrik dalam surat kabar Lampung Post

dengan judul Alih Kode dan Campur Kode dalam Rubrik “Buras” pada Surat

Kabar Lampung Post dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di

SMA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah.

1. Bagaimanakah wujud penggunaan campur kode dan alih kode dalam

rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post?



8

2. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode

pada rubrik “Buras” sutar kabar Lampung Post?

3. Bagaimanakah implikasi campur kode dan alih kode pada rubrik “Buras”

surat kabar Lampung Post terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di

SMA?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan wujud penggunaan campur kode dan alih kode dalam

rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post.

2. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode

pada rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post.

3. Mengimplikasikan campur kode dan alih kode pada rubrik “Buras” surat

kabar Lampung Post terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun

praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1.4.1  Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi penelitian di bidang

sosiolinguistik dan memberi masukan bagi pengembangan penelitian campur kode

dan alih kode yang berhubungan dengan rubrik “Buras”.

1.4.2 Manfaat Praktis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Memberi informasi kepada masyarakat yang gemar membaca surat kabar

“Lampung Post” tentang peristiwa-peristiwa kebahasaan yang termuat di dalam

harian tersebut sehingga para pembaca mampu mengikuti arah pikiran dan

memahami pesan yang disampaikan penulis rubrik “Buras” pada surat kabar

Lampung Post.

2. Menambah referensi untuk guru mata pelajaran dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia di SMA dengan menjadikan campur kode dan alih kode sebagai

materi pembelajarannya.

3. Bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni sebagai referensi atau

penunjang kegiatan perkuliahan yang berhubungan dengan bidang

sosiolingistik untuk memperkaya wawasan dalam alih kode dan campur kode.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian ini adalah rubrik “Buras” pada surat kabar Lampung Post.

2. Objek penelitian ini adalah data alih kode, campur kode dalam rubrik “Buras”

pada surat kabar Lampung Post.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sosiolinguistik

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan

ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-

faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur (Chaer dan Agustina, 2004: 4). Ilmu

sosiolinguistik memperbincangkan antara pemakai dan pemakaian bahasa, tempat

pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, pelbagai akibat adanya kontak dua buah

bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu.

Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik, dua

bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Oleh karena itu,

perlu diketahui apa itu sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang

objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga,

dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Kajian ini berusaha mengetahui

bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung dan tetap. Linguistik adalah bidang

ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai

objek kajiannya.

Masing-masing pakar sosiolinguistik memiliki definisi yang berbeda terhadap

pengertian sosiolinguistik. Nababan (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 3)
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mengemukakan bahwa pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan

disebut sosiolinguistik. Fishman mengartikan sosiolinguistik sebagai kajian

tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan  dan pemakaian

bahasa karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah

satu sama lain dalam satu masyarakat tutur, sedangkan Apple menyatakan

sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks

sosial dan kebudayaan (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 3).

Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis sangat banyak sebab bahasa

sebagai alat komunikasi verbal manusia memiliki aturan-aturan tertentu. Dalam

penggunaannya, sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara

menggunakan bahasa dalam aspek atau segi sosial tertentu seperti dirumuskan

Fishman (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 7), yaitu “who speak, what language,

to whom, when, and to what end”. Pertama, pengetahuan sosiolinguistik dapat

dimanfaatkan dalam komunikasi atau berinteraksi. Kedua, sosiolinguistik

memberikan pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam

bahasa atau gaya bahasa apa yang harus digunakan jika berbicara dengan orang

tertentu. Sebagai objek dalam sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati

sebagai bahasa melainkan sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam

masyarakat manusia.

Bardasarkan beberapa pakar sosiolinguistik di atas, disimpulkan bahwa

sosiolinguistik adalah salah satu subdisiplin ilmu linguistik yang mengkaji

hubungan antara pemakai bahasa yang terjadi di masyarakat. Ilmu sosiolinguistik

mempelajari segala hal yang berhubungan dengan bahasa yang digunakan

seseorang dalam menjalin hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat.
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2.2 Variasi Bahasa

Sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh

penuturnya, meski berada dalam masyarakat tutur, penutur bahasa tersebut tidak

merupakan kumpulan manusia yang homogen sehingga wujud konkret yang

disebut parole, menjadi tidak seragam. Terjadinya keragaman bahasa bukan hanya

karena penuturnya tidak homogen, melainkan karena kegiatan interaksi sosial

yang merekan lakukan sangat beragam. Keragaman ini akan semakin bertambah

jika bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak dan dalam

wilayah yang sangat banyak.

Variasi bahasa dapat dilihat dari enam segi, yaitu tempat, waktu, pemakai,

pemakaian, situasi, dan status (Pateda, 1987: 61-71). Variasi bahasa dilihat dari

segi tempat, yaitu dialek, bahasa daerah, kolokial dan vernakular. Dialek ialah

seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda, memiliki ciri-ciri umum

dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran

lain dari bahasa yang sama serta tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari

sebuah bahasa.  Bahasa daerah ialah bahasa yang dipakai penutur bahasa yang

tinggal di daerah tertentu. Kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh

masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Vernakular adalah bahasa lisan yang

berlaku sekarang pada daerah atau wilayah tertentu.

Sesuai dengan sifatnya yang fleksibel, bahasa akan terus berkembang dan

bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Terjadinya keragaman dan

kevariasian bahasa di dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh masyarakat
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yang heterogen tetapi juga perbedaan pekerjaan, profesi, jabatan atau tugas para

penutur dapat menyababkan adanya variasi bahasa (Suyanto, 2011: 81).

Chaer dan Agustina (2004: 62) membedakan variasi-variasi bahasa sebagai

berikut.

1. Variasi dari Segi Penutur

Variasi bahasa dari segi penutur dibagi menjadi empat jenis, yakni variasi bahasa

yang bersifat perseorangan (idialek), variasi bahasa dari sekelompok penutur yang

jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu

(kronolek), dan variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas

sosial para penuturnya (sosiolek).

Menurut konsepnya, variasi bahasa dari segi penutur memiliki konsepnya masing-

masing. Variasi idiolek adalah variasi yang dimiliki oleh masing-masing individu

seperti warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan lain-lain.

Berbeda dengan variasi idialek, variasi dialek merupakan variasi yang dimiliki

oleh sekelompok penutur yang menempati suatu wilayah yang memiliki kesamaan

ciri yang menandai bahwa mereka berada pada suatu dialek. Kemudian variasi

kronolek, variasi ini merupakan perbedaan variasi bahasa yang digunakan pada

masa tertentu seperti perbedaan lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis.

Terakhir merupakan variasi sosiolek, yakni variasi yang menyangkut masalah

pribadi penuturnya seperti usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat kebangsawanan,

dan lain-lain.
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2. Variasi dari Segi Pemakainya

Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya

disebut dengan fungsiolek. Variasi ini biasanya membicarakan penggunaan gaya,

atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa yang digunakan

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dalam bidangnya masing-

masing. Misalnya, dalam bidang sastra, pendidikan, militer, jurnalistik,

perekonomian, perdagangan, dan lain-lain.

3. Variasi dari Segi Keformalan

Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (dalam Chaer dan Agustina,

2004: 70) membagi variasi bahasa atas lima macam gaya yaitu gaya atau ragam

beku (frozen), gaya atau ragam resmi (formal), gaya atau ragam usaha

(konsultatif), gaya atau ragam santai (casual), dan gaya atau ragam akrab

(intimate).

Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan dalam

situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi misalnya upacara kenegaraan,

khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, dan surat

keputusan. ragam ini disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah

ditetapkan secara mantap, tidak boleh diubah.

Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato

kenegaraan, rapat dinas, surat dinas, ceramah keagamaan, buku pelajaran, dan

sebagainya. Pola atau kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai

suatu acuan dasar. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan ragam bahasa
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baku atau standar yang hanya digunakan dalam situasi resmi, dan tidak dalam

situasi yang tidak resmi.

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim digunakan

dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat dinas, atau pembicaraan yang

berorientasi kepada hasil dan produksi, sehingga dapat dikatakan ragam usaha ini

adalah ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam usaha ini berada di

antara ragam formal dan ragam informal atau ragam santai.

Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan dalam

situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib

pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Ragam santai ini

banyak menggunakan alegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang diperpendek.

Kosakatanya banyak dipenuhi unsur leksikal dialek atau unsur daerah.

Ragam akrab atau intim adalah variasi bahasa yang digunakan oleh para penutur

yang hubungannya sudah akrab, seperti anggota keluarga atau dengan teman yang

sudah akrab. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap,

pendek, dan dengan artikulasi yang sering tidak jelas, hal ini terjadi karena di

antara partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang

sama.

4. Variasi dari Segi Sarana

Variasi dari segi sarana dapat dilihat dari segi sarananya atau jalur yang

digunakan. Berdasarkan sarana yang digunakan ragam bahasa dibagi menjadi dua,

ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Informasi yang digunakan dalam

ragam wacana lisan disampaikan secara lisan yang dibantu oleh unsur-unsur
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nonsegmental atau unsur nonlinguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik

tangan, gelengan kepala, dan sebagainya. Kemudian ragam bahasa tulis informasi

yang digunakan berupa tulisan atau simbol-simbol serta tanda baca yang memiliki

makna agar pembaca dapat mengerti apa yang ditulis.

2.3 Kontak Bahasa

2.3.1 Pengertian Kontak Bahasa

Chaer dan Agustina (2004: 84) mengemukakan bahwa masyarakat tutur yang

terbuka, artinya yang mempunyai hubungan dengan masyarakat tutur lain, tentu

akan mengalami apa yang disebut dengan kontak bahasa dengan segala peristiwa-

peristiwa kebahasaan sebagai akibatnya. Pakar lain juga berpendapat bahwa

masyarakat yang terbuka, artinya yang para anggotanya dapat menerima

kedatangan anggota masyarakat lain, baik dari dari satu atau lebih dari satu

masyarakat, terjadilah apa yang disebut dengan kontak bahasa (Chaer, 2007: 65).

Aslinda dan Syahfafa (2007: 25) berpendapat bahwa kontak bahasa terjadi dalam

masyarakat pemakai bahasa atau terjadi dalam situasi kemasyarakatan tempat

seseorang mempelajari unsur-unsur sistem bahasa yang bukan bahasanya sendiri.

Bahasa dari masyarakat yang menerima kedatangan akan saling memengaruhi

dengan bahasa dari masyarakat yang datang. Hal yang sangat menonjol yang bisa

terjadi dari adanya kontak bahasa adalah terjadinya atau terdapatnya yang disebut

bilingualisme dan multilingualisme dengan berbagai macam kasus, seperti

interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode (Chaer, 2007: 65).

Indonesia merupakan negara yang multilingual, artinya, selain bahasa Indonesia

yang digunakan secara nasional, terdapat pula ratusan bahsa daerah, yang
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digunakan oleh para anggota masyarakat daerah itu untuk keperluan yang bersifat

kedaerahan. Karena masyarakat multilingual yang mobilitas geraknya tinggi,

anggota-anggota masyarakatnya akan cenderung untuk menggunakan dua bahasa

atau lebih. Baik sepenuhnya maupun sebagian, sesuai dengan kebutuhannya, akan

tetapi banyak pula masyarakat yang hanya menguasai satu bahasa. Orang yang

hanya mengusai satu bahasa disebut monolingual, unilingual, atau monoglot;

yang menguasai dua bahasa disebut bilingual; sedangkan yang menguasai lebih

dari dua bahasa disebut multilingual, pluralingual, atau poliglot.

Bloomfield dalam bukunya Language (1933:56) mengatakan bahwa bilingual

adalah kemampuan seorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama

baiknya. Weinrich (1968:10) berpendapat bahwa pengertian bahasa dalam  arti

luas, menurutnya menguasai dua bahasa dapat berarti menguasai dua sistem kode,

dua dialek atau ragam dari bahasa yang sama atau bisa dikatakan bahwa bilingual

sebagai pemaka dua bahasa oleh seseorang secara bergantian. Pendapat yang sama

dikemukakan oleh Haugen (1968:10) yang memasukkan penguasaan dua dialek

dari satu bahasa ke bahasa yang sama ke dalam bilngualisme.

Kefasihan kecakapan berbahasa seseorang untuk menggunakan dua buah bahasa

sangat bergantung karena adanya kesempatan untuk menggunakan kedua bahasa

tersebut. Kefasihan atau kemampuan terhadap dua bahasa akan memudahkan

sesorang untuk secara bergantian menggunakan kedua bahasa itu. Begitu juga

apabila kesempatan untuk menggunakan lebih dari dua buah bahasa.
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2.3.2 Akibat Kontak Bahasa

Akibat dari adanya kontak bahasa (termasuk kontak budaya), masyarakat yang

bilingual atau multilungual terjadi perisitiwa yang disebut interferensi, integrasi,

alih kode (code-switching), dan campur kode (code-mixing). Dari beberapa akibat

adanya kontak bahasa di atas, penulis hanya membatasi pada alih kode dan

campur kode.

2.4 Alih Kode

Alih kode merupakan salah satu akibat terjadinya kedwibahasaaan yang terjadi

dalam suatu masyarakat tutur.

2.4.1 Pengertian Alih Kode

Masyarakat yang bilingual maupun multilingual yang multilingual seringkali

mengalami peristiwa yang disebut alih kode. Alih kode menurut Apple (dalam

Suwito, 1996: 80) yaitu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena

perunahan situasi. Dalam bukunya, A.Chaedar (1989: 66) mengemukakan bahsa

alih kode adalah peralihan dari satu dialek ke dialek lainnya. Lebih lanjut Hymes

(dalam Chaer dan Agustina, 1995: 142) menyatakan bahwa alih kode adalah

gejala bahasa yang bukan hanya terjadi antarbahasa, tetapi juga terjadi antar

ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa. Pengalihan kode

ini dilakukan dengan sadar dan sebab, sedangkan Nababan (1991: 6) berpendapat

bahwa alih kode terjadi kalau keadaan berbahasa itu menuntut penutur mengganti

bahasa atau ragam bahasa yang dipakai, dan Harimurti (2001: 7) secara singkat

memberi definisi alih kode sabagai penggunaan variasi bahasa lain untuk

menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain.
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penggunaan dua bahasa atau lebih dalam alih kode menurut Suwito (1996: 80)

ditandai oleh: (a) masing-masing bahasa mendukung fungsi-fungsi secara

tersendiri sesuai konteksnya, (b) fungsi masing-masing bahasa disesuaikan

dengan situasi yang relevan dengan perubahan konteks. Ciri-ciri itu menunjukkan

bahwa di dalam alih kode, masing-masing bahasa masih mendukung fungsinya

secara eksklusif, dan peralihan kode terjadi apabila penuturnya merasa bahwa

situasi relevan dengan peralihan kodenya.

Contoh dari peristiwa alih kode dari percakapan antara seorang sekretaris (S) dan

majikan (M) yang dikutip dari Soewito (dalam Chaer, 2007: 68) sebagai berikut.

S : Apakah Bapak sudah jadi membuat lampiran untuk surat?

M : O, ya sudah. Inilah!

S : Surat itu berisi permintaan borongan untuk memperbaiki kantor sebelah.
Saya sudah kenal dia. Orangnya baik. Banyak relasi dan tidak banyak
mencari untung. Lha saiki yen usahane pingin maju kudu wani ngono
(sekarang, jika ingin maju harus berani bertindak demikian).

S : Panci ngeten, Pak! (memang begitu, Pak!)

M : Panci ngeten priye? (memang begitu, Bagaimana?)

S : Tegesipun, mbok modalipun agenga kados menapa, menawi
(maksudnya, betapa pun besarnya modal, kalau…)

M : menawa ora akeh hubungane lan olehe mbathi kakean, usahane ora bakal
dadi. Ngono karepmu? (kalau tidak banyak hubungannya dan terlalu
mengambil banyak untung, usahanya tidak akan jadi. Begitu maksudmu?)

S : lha inggih ngaten! (memang begitu, bukan?)

M : o, ya apa surat untuk Jakarta sudah jadi dikirim kemarin?

S : Sudah Pak. Bersama surat Pak Ridwan dengan Kilat khusus.

Percakapan tesebut menunjukkan terjadinya alih kode antara bahasa Indonesia

dengan bahasa Jawa. Percakapan di atas mengalami alih kode yang disebabkan
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oleh perubahan situasi dan topik pembicaraan. Awal percakapan bersifat formal,

yakni keduanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Tetapi ketika

pembicaraan beralih pada sifat pribadi maka terjadi peristiwa alih kode. Akhirnya

karena pokok pembicaraan kembali lagi ke masalah kantor, dan situasinya

menjadi formal lagi, maka keduanya beralih lagi menggunakan bahasa Indonesia.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Alih Kode

Soewito (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 114) membedakan dua macam alih

kode yaitu alih kode internal dan alih kode eksternal. Alih kode internal adalah

alih kode yang berlangsung antara bahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke

bahasa Jawa atau sebaliknya. Sedangkan alih kode eksternal terjadi antara bahasa

sendiri (salah satu bahasa atau ragam yang ada dalam verbal repertoire masyarakat

tuturnya) dengan bahasa asing.

Contoh alih kode eksternal:

A dan B bercakap-cakap dalam bahasa Jawa, kemudian datanglah C yang

merupakan warga negara Amerika yang hanya mengerti bahasa Inggris (A dan B

adalah warga negara Indonesia yang dapat berbahasa Inggris) maka digunakanlah

bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi. Setelah C pamit, A dan B meneruskan

kembali bercakap-cakap menggunakan bahasa Jawa.

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Alih Kode

Alih kode terjadi karena adanya sebab-sebab yang dilakukan oleh penutur dalam

suatu keadaan sadar. Fishman (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 108)



21

mengemukakan penyebab terjadinya alih kode, yakni siapa yang berbicara,

dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa.

Apple (dalam Pateda, 1897: 86) menyatakan bahwa faktor situasional yang

mempengaruhi peralihan kode adalah.

a) siapa yang berbicara dan pendengar;

b) pokok pembicaraan;

c) konteks verbal;

d) bagaimana bahasa dihasilkan;

e) lokasi.

Peralihan kode juga dipengaruhi oleh pokok pembicaraan yang bersifat formal

dan informal. Pokok pembicaraan tercermin pada konteks verbal. Sehubungan

dengan konteks verbal, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Kedua aspek

tersebut adalah.

a) bahasa orang yang ikut dalam pembicaraan;

b) bahasa pembicaraan.

Pateda (1987: 90) menyatakan bahwa penutur mengalihkan pembicaraan

disebabkan oleh:

a) adanya selipan dari lawan bicara;

b) pembicaraan teringat pada hal-hal yang perlu dirahasiakan;

c) salah bicara (slip of the tangue);
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d) rangsangan lain yang menarik perhatian;

e) hal yang direncanakan.

Selanjutnya Bloonfield (dalam Pateda, 1987: 85) mengemukakan penyebab

terjadinya alih kode, yaitu adanya stimulus baru, dorongan batin, dam pokok

pembicaraan.

Sementara itu Chaer dan Agustina (2010: 108) mengemukakan penyebab

terjadinya alih kode antara lain.

a) Pembicara atau Penutur

Seorang pembicara atau penutur seringkali melakukan alih kode untuk

mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakan yang dilakukan. Alih kode

untuk memperoleh keuntungan ini biasanya dilakukan oleh penutur yang dalam

peristiwa tutur mengharapkan bantuan lawan tuturnya.

b) Lawan Bicara atau Lawan Tutur

Lawan bicara atau lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya,

karena di penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur.

Dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa si lawan tutur kurang atau sedikit

kurang karena memang mungkin bukan bahasa pertamanya. Apabila lawan tutur

berlatar belakang bahasa yang sama dengan penutur maka alih kode yang terjadi

berupa peralihan varian (baik regional maupun sosial), ragam, gaya, atau register.

Alih bahasa akan terjadi jika si lawan tutur itu berlatar belakang bahasa yang tidak

sama denga penutur.
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c) Perubahan Situasi Karena Hadirnya Orang Ketiga

kehadiran orang ketiga atau orang lain yang memiliki latar belakang bahasa

berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat

menyebabkan terjadinya alih kode. Status orang ketiga dalam alih kode juga

menentukan bahasaatau varian yang digunakan dalam suatu percakapan. Berikut

contoh alih kode dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia karena kehadiran orang

ketiga.

Contoh: Ibu S : “Bu H, kumaha cai tadi wengi? Di abdi mah tabuh
sepuluh membe ngocor, kitu ge alit” (Bu H, bagaimana air ledeng
tadi malam? Di rumah saya sih pukul sepuluh baru keluar, itu pun
kecil).

Ibu H : “Sami atuh. Bagaimana Bu N, kan biasanya baik”.

Ibu N : “Mungkin karena pipa ledeng sedang diperbaiki, makanya
air dibatasi sehingga air yang sampai ke rumah warga menjadi
sedikit”.

Pada contoh di atas, Ibu N adalah orang Minang yang tidak menguasai bahasa

Sunda maka pilihan satu-satunya untuk beralih kode ke bahasa Indonesia. Hal ini

karena bahasa Indonesia itu yang dipahami itu yang dipahami oleh mereka

bertiga. Contoh lain, beberapa orang mahasiswa sedang duduk-duduk di ruang

kuliah sambil bercakap-cakap dalam bahasa santai. Tiba-tiba datang seorang

dosen turut berbicara sehingga para mahasiswa itu beralih kode dengan

menggunakan bahasa Indonesia ragam formal. Alasannya karena kehadiran orang

ketiga yang berstatus dosen ini mengharuskan mereka untuk menggunakan ragam

formal itu. Kecuali kalau dosen memulai dengan ragam santai.
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d) Perubahan Dari Situasi Bicara

perubahan situasi bicara dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Alih kode yang

terjadi bisa dari ragam formal ke informal, misalnya dari ragam bahasa Indonesia

formal menjadi ragam bahasa santai, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah

atau sebaliknya.

e) Berubahnya Topik Pembicaraan

peristiwa alih kode dipengaruhi juga oleh pokok pembicaraan. Pada contoh

sebelumnya terjadi percakapan antara sekretaris dan atasannya dengan topik surat

dinas, maka digunakan bahasa Indonesia. Ketika topiknya bergeser pada topik

pribadi orang yang dikirimi surat, terjadilah alih kode dari bahasa Indonesia ke

bahasa Jawa. Sebaliknya, ketika topik kembali lagi tentang surat dinas alih kode

pun terjadi lagi dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Penyebab alih kode itu

adalah perpindahan topik, karena berpindahnya situasi topik dari situasi formal ke

situasi tidak formal. Alih kode tidak akan terjadi meskipun topik pembicaraan

berganti, misalnya, dari topik pengiriman surat menjadi topik penagihan hutang

atau pembayaran gaji pegawai sebab situasi topiknya tetap formal yang dalam

masyarakat Indonesia harus menggunakan ragam resmi.

Widjajakusumah (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 112-113) melaporkan hasil

penelitiannya mengenai sebab-sebab terjadinya alih kode dari bahasa Sunda ke

bahasa Indonesia dan sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Sundadi kota

Bandung. Verbal repertoire penutur Sunda ini adalah bahasa Sunda ragam halus

dan ragam kasar (yang penggunaannya juga tertentu), bahasa Indonesia dengan

ragam baku dan ragam nonbakunya, dan bahasa bahasa Indonesia Jawa Barat,
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yakni bahasa Indonesia yang kesunda-sundaan. Setiap bahasa dan ragam-

ragamnya itu mempunyai fungsi pemakaian tertentu.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, peneliti lebih mengacu pada teori alih

kode dari Widjajakusumah (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 112-113) yang

menyatakan bahwa penyebab terjadinya alih kode dari bahasa Sunda ke bahasa

Indonesia adalah sebagai berikut:

1) kehadiran orang ketiga;

2) perpindahan topik dari yang nonteknis ke yang teknis;

3) beralihnya suasana bicara;

4) ingin dianggap “terpelajar”;

5) ingin menjauhkan jarak;

6) menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam bahasa Sunda;

7) mengutip pembicaraan orang lain;

8) Terpengaruhnya lawan bicara yang beralih ke bahasa Indonesia;

9) Mitra bicaranya lebih mudah;

10) berada di tempat umum;

11) menunjukkan bahasa pertamanya bukan bahasa Sunda;

12) beralihnya media/sarana bicara.

Adapun penyebab alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Sunda adalah:
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1) perginya orang ketiga;

2) topinkya beralih dari hal teknis ke hal nonteknis;

3) suasana beralih beralih dari resmi ke tidak resmi, dari situasi kesundaan ke

keindonesiaan;

4) merasa ganjil untuk tidak berbahasa Sunda dengan orang sekampung;

5) ingin mendekatkan jarak;

6) ingin beradab-adab dengan menggunakan bahasa Sunda halus dan berakrab-

akrab dengan bahasa Sunda kasar;

7) mengutip dari peristiwa bicara lain;

8) terpengaruh oleh lawan bicara yang berbahasa Sunda;

9) perginya generasi muda, mitra bicara lain yang lebih muda;

10) merasa di rumah sendiri, bukan di tempat umum;

11) ingin menunjukkan bahasa pertamanya adalah bahasa Sunda;

12) beralih bicara tanpa alat-alat seperti telepon.

2.5 Campur Kode

Campur kode merupakan salah satu akibat terjadinya peristiwa kedwibahasaan

dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat.
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2.5.1 Pengertian Campur Kode

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang bilingual ini terdapat dua peristiwa yang

lazim terjadi yakni alih kode dan campur kode. Kesamaan yang ada antara campur

kode dan alih kode adalah digunakannya dua bahasa atau lebih, atau dua varian

dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Banyak ragam pendapat

mengenai perbedaan alih kode dan campur kode. Setiap bahasa atau ragam bahasa

yang digunakan memiliki fungsi otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar

dan sengaja dengan sebab-sebab tertentu disebut dengan alih kode, sedangkan

kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanya berupa serpihan-

serpihan (pieces) saja tanpa fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode disebut

dengan campur kode (Chaer dan Agustina, 2004: 114). Suyanto (2011: 83)

menyatakan bahwa campur kode merupakan peristiwa pencampuran dua atau

lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu peristiwa tutur.

Thelander (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 115) mengemukakan bahwa dalam

suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa bahasa ke klausa bahasa

lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi apabila di dalam suatu

peristiwa tutur, klausa-klausa atau frase-frase yang digunakan terdiri atas klausa

dan frase campuran (hybrid clauses, hybrid phrases), dan masing-masing klausa

atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri maka peristiwa yang

terjadi adalah campr kode.

Fasold (dalan Chaer dan Agustina, 2004: 115) menawarkan criteria gramatikal

untuk membedakan campur kode dan alih kode. Apabila seseorang menggunakan

satu kata atau frasa dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Tetapi,
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apabila satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatikal satu bahasa dan bahasa

berikutnya disusun berdasarkan struktur gramatikal bahasa lain, maka peristiwa

yang terjadi adalah alih kode. Sebagai contoh perhatikan percakapan berikut yang

dilakukan oleh penutur dwibahasawan Indonesia-Cina Putunghoa di Jakarta yang

dikutip dari laporan Haryono (Chaer dan Agustina, 2004: 117).

Lokasi : Di bagian iklan kantor surat kabar Harian Indonesia

Bahasa : Indonesia dan Cina Putunghoa

Waktu : Senin, 18 November 1988, pukul 11.00 WIB.

Penutur : Informan III (inf) dan pemasang iklan (PI)

Topik : Memilih halaman untuk memasang iklan

Inf III : NI mau pasang di halaman berapa? (Anda mau pasang di halaman
berapa)

PI : Di baban aja deh (di halaman depan sajalah)

Inf III : Mei you a! Kalau mau di halaman lain; baeil di baban penuh lho!
Ngaak ada lagi (kalau mau di halaman lain. Hari Selasa di halaman
depan penuh lho. Tidak ada lagi).

PI : Na wo xian gaosu wodejingli ba. Ta you de di baban a (kalau
demikian saya beritahukan direktur dulu. Dia maunya di halaman
delapan).

Inf III : hao, ni guoso tab a. jintian dagoang goa hen duo. Kalau mau ni
buru-buru datang lagi (baik, kamu beri tahu dia. Iklan hari ini
sangat banyak. Kalau mau harus segera datang lagi).

Menurut Haryono, kedua partisipan itu sudah akrab. Hal itu tampak dari

penggunaan pronominal persona kedua ni “kamu”. Kata ganti yang sama yang

menyatakan hormat adalah Xiansheng. Dilihat dari segi penggunaan bahasa Cina

Putunghoa, yaitu bahasa Cina dialek Beijing (yang disepakati untuk digunakan

sebagai bahasa pergaulan umum atau sebagai alat komunikasi resmi di RRC dan

Taiwan), tampaknya tidak begitu menyimpang dari kaidah yang ada. Tetapi dari

segi bahasa Indonesia, digunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta bukan bahasa
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Indonesia ragam baku. Dapat dilihat bahwa meskipun pembicaraan tentang

pemasangan iklan adalah masalah formal, tetapi nyatanya ragam bahasa yang

digunakan bukan ragam formal melainkan ragam informal.

Ciri yang menonjol dalam campur kode ini adalah kesantaian atau situasi

informal. Dalam situasi berbahasa formal, jarang terjadi campur kode, kalau

terdapat campur kode dalam keadaan itu dikarenakan tidak ada kata atau

ungkapan yang tepat untuk menggantikan bahasa yang sedang dipakai sehingga

perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau bahasa asing (Nababan

dalam Aslinda dan Syahfafa, 2007: 87).

2.5.2 Bentuk-Bentuk Campur Kode

Dalam peristiwa tutur klausa-klausa atau frase-frase yang digunakan terdiri atas

klausa dan frasa campuran yang masing-masing tidak mendukung lagi fungsi

sendiri-sendiri, maka peristiwa tersebut adalah campur kode (Thelander dalam

Chaer dan Agustina, 2004: 115). Pendapat lain seperti Fasold (dalam Chaer dan

Agustina, 2004: 115) menyatakan jika seseorang menggunakan satu kata atau

frase dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Berdasarkan pendapat

Thelander dan Fasold, Chaer dan Agustina (2004: 116-117) menarik kesimpulan

bahwa campur kode adalah pencampuran serpihan kata, frase dan klausa di dalam

bahasa lain yang digunakan. Intinya ada satu bahasa yang dipakai, tetapi di

dalamnya terdapat serpihan-serpihan bahasa lain.

Berikut bentuk campur kode berdasarkan pendapat Thelander dan Fasold yang

juga didukung oleh Chaer dan Agustina (2004: 115).
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a). Campur Kode Berwujud Kata

kata merupakan satuan terkecil dan dapat menduduki salah satu fungsi sintaksis

(subjek, predikat, objek, atau keterangan) (Chaer, 2008: 5). Seorang penutur yang

bilingual sering melakukan campur kode dengan menyisipkan unsur-unsur dari

bahasa lain yang berupa penyisipan kata. Berikut contoh campur kode dengan

penyisipan unsur berupa kata.

Contoh: “Sampean mau ke mana, Gus?”

Contoh kalimat di atas adalah kalimat bahasa Indonesia yang terdapat sisipan

bahasa Jawa yakni pada kata sampean. Kata sampean dalam bahasa Indonesia

bermakna kamu. Maka campur kode yang terjadi pada kalimat di atas adalah

campur kode kata.

b). Campur Kode Berwujud Frasa

Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang dapat

saling mengisi salah satu fungsi dalam kalimat dan bersifat nonpredikatif

(Tarmini, 2010: 11). Berikut adalah contoh campur kode dengan penyisipan yang

berupa frasa.

Contoh: “Kalau kita tidak berusaha piye kabare perut kita?”

‘kalau kita tidak berusaha bagaimana kabar perut kita?’.

Contoh kalimat di atas adalah kalimat bahasa Indonesia yang terdapat sisipan

bahasa Jawa yakni pada kata piye kabare. Kata piye kabare dalam bahasa
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Indonesia bagaimana kabar. Maka campur kode yang terjadi pada kalimat di atas

adalah campur kode frasa.

c). Campur Kode Berwujud Klausa

Ramlan mengemukakan bahwa klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas

subjek dan predikat baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak

(dalam Tarmini, 2010: 28). Berikut adalah contoh campur kode dengan

penyisipan yang berupa klausa.

Contoh: “semakin lama hubungan mereka semakin dekat, trisno jalaran kulino”.

‘semakin lama hubungan mereka semakin dekat, cinta karena terbiasa’.

Kalimat di atas merupakan bentuk campur kode klausa karena terdapat sisipan

klausa bahasa Jawa yaitu trisno jalaran kulino yang berarti cinta karena terbiasa.

2.5.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Campur Kode (Code Mixing)

Latar belakang terjadinya campur kode pada dasarnya dapat dikategorikan

menjadi dua tipe yang berlatar belakang sikap dan tipe yang berlatar belakang

kebahasaan. Kedua tipe tersebut saling ketergantungan dan tidak jarang saling

tumpang tindih yang dapat menyebabkan munculnya campur kode.

Ciri yang paling menonjol terjadinya campur kode adalah kesantaian atau situasi

nonformal. Namun bisa terjadi karena keterbatasan kode, ungkapan yang tidak

ada padanannya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain walaupun

hanya mendukung satu fungsi.

Menurut Suandi (2014: 143) sebab-sebab terjadinya gejala campur kode sebagai

berikut.
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1. Keterbatasan Penggunaan Kode

Faktor keterbatasan kode terjadi apabila penutur melakukan campur kode

karena tidak mengerti padanan kata, frasa, atau klausa dalam bahasa dasar yang

digunakannya. Keterbatasan ini menyebabkan penutur menggunakan kode

yang lain dengan kode dasar pada pemakain kode sehari-hari.

2. Penggunaan Istilah yang Lebih Populer

Dalam kehidupan sosial, terdapat kosakata tertentu yang dinilai mempunyai

padanan yang lebih populer.

3. Pembicara dan Pribadi Pembicara

Pembicara terkadang sengaja melakukan campur kode terhadap mitra bahasa

karena dia memiliki maksud dan tujuan.

4. Mitra Bicara

Mitra bicara dapat berupa individu atau kelompok. Dalam Masyarakat

bilingual, seorang pembicara yang mula-mula menggunakan satu bahasa dapat

melakukan campur kode menggunakan bahasa lain dengan mitra bicaranya

yang memiliki latar belakang daerah yang sama.

5. Tempat Tinggal dan Waktu Pembicaraan Berlangsung

6. Modus Pembicaraan

Modus pembicaraan merupakan sarana yang digunakan untuk berbicara.

Modus lisan (tatap muka, melalui telepon, atau audio visual) lebih banyak

menggunakan ragam nonformal dibandingkan dengan modus tulis (surat dinas,

surat kabar, buku ilmiah) yang biasanya menggunakan ragam formal.

7. Topik

Campur kode dapat disebabkan karena faktor topik. Topik ilmiah disampaikan
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dengan menggunakan ragam formal. Topik nonilmiah disampaikan dengan

“bebas” atau “santai” dengan menggunakan ragam nonformal. Dalam ragam

nonformal terkadang terjadi “penyisipan” unsur bahasa lain, di samping itu

topik pembicaraan nonilmiah (percakapan sehari-hari) menciptakan

pembicaraan yang santai. Pembicaraan yang santai tersebutlah yang kemudian

mendorong adanya campur kode.

8. Fungsi dan Tujuan

Fungsi bahasa digunakan dalam pembicaraan didasarkan pada tujuan

berkomunikasi. Campur kode dapat terjadi karena situasi dipandang tidak

sesuai atau relevan.

9. Ragam dan Tingkat Tutur Bahasa

Pemilihan ragam dan tingkat tutur bahasa banyak didasarkan pada

pertimbangan ini menunjukkan suatu pendirian terhadap topik tertentu dengan

situasi tertentu. Campur kode lebih sering muncul pada penggunaan ragam

nonformal atau tutur bahasa daerah jika dibandingkan dengan penggunaan

ragam bahasa tinggi.

10. Hadirnya Penutur Ketiga

Dua orang yang berasal dari etnis yang sama pada umumnya saling

berinteraksi dengan bahasa kelompok etnik. Tetapi apabila kemudian hadir

orang ketiga dalam pembicaaan tersebut dan orang tersebut memiliki latar

belakang kebahasaan yang berbeda, maka bisanya dua orang yang pertama

beralih kode ke bahasa yang dikusasai oleh orang ketiga tersebut. Hal tersebut

dilakukan untuk menetralisasi situasi dan sekaligus menghormati hadirnya

orang ketiga tersebut.
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11. Pokok Pembicara

Pokok pembicara atau topik merupakan faktor dominan yang menentukan

terjadinya campur kode. Pokok pembicaraan pada dasarnya dapat dibedakan

menjadi dua yaitu.

a) Pokok pembicaraan yang bersifat formal

b) Pokok pembicaraan yang bersifat internal

12. Untuk Membangkitkan Rasa Humor

Campur kode sering dimanfaatkan pemimpin rapat untuk menghadapi

ketegangan yang mulai timbul dalam memecahkan masalah atau kelesuan

karena tidak cukup lama bertukar pikiran, sehingga memerlukan rasa humor.

13. Untuk Sekedar Bergengsi

Sebagian penutur ada yang melakukan campur kode sekadar untuk bergengsi.

Hal ini terjadi jika faktor situasi, lawan bicara, topik dan faktor-faktor

sosiosituasional yang lain sebenarnya tidak mengharuskan penutur untuk

melakukan campur kode atau dengan kata lain naik fungsi kontekstualnya

maupun situasi relevansinya.

2.6 Jurnalistik

2.6.1 Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik berasal dari kata “journal” atau “dujour” yang berarti hari, di mana

segala berita atau warta sehari termuat dalam lembaran yang dicetak (Assegaf

dalam Romli, 2009: 99). Dalam kamus bahasa Inggris “journal” diartikan sebagai

majalah, surat kabar, dan diary (buku catatan harian), sedangkan “journalistic”

diartikan kewartawanan (warta=berita, kabar).
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Karena kemajuan teknologi dan ditemukannya percetakan surat kabar dengan

sistem silinder (rotasi), maka istilah “pers” pun muncul. Sehingga orang

mengidentikkan istilah “jurnalistik” dengan “pers”, yang dalam bahasa Inggris

(press) berarti mesin pencetak, mencetak, orang-orang yang terlibat dalam

kepenulisan atau produksi berita, menekan, dan sebagainya. Secara sederhana,

jurnalistik dipahami sebagai proses kegiatan meliputi, membuat, dan

menyebarkan peristiwa (news) dan pandangan (views) kepada khalayak melalui

saluran media massa (cetak atau elektronik). Pelakunya disebut jurnalis atau

wartawan, Romli, 2009: 100).

2.6.2 Bahasa Jurnalistik

Karya tulis di media massa biasanya menggunakan ragam bahasa jurnalistik.

Ragam bahasa jurnalistik atau journalism berasal dari kata journal, artinya catatan

harian mengenai kejadian sehari-hari. Dugal (dalam Pujiono 2013: 92)

menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari

fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting keberadannya di

manapun dan kapanpun. Substansi di dalamnya tidak mengenal perubahan-

perubahan, sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan. Tujuan jurnalisme adalah

untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau masyarakat secara

jelas melalui media elektronik maupun surat kabar. Secara sederhana, bahasa

jurnalistik dapat diartikan sebagai gaya bahasa wartawan dalam menulis berita.

Berikut ini beberapa catatan tentang bahasa jurnalistik yang dikumpulkan Romli

(dalam Pujiono 1993: 96).
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1. Rosihan Anwar

Bahasa yang digunakan wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik.

Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas, yaitu: singkat, padat, sederhana,

lancer, jelas, lugas, dan menarik. Bahasa jurnalistik didasarkan pada bahasa baku,

tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa, memperhatikan ejaan yang

benar, dan kosa kata bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan dalam

masyarakat.

2. Wojowasito

Bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harian-

harian dan majalah-majalah. Dengan fungsi yang demikian itu bahasa tersebut

haruslah jelas dan mudah dibaca oleh mereka dengan ukuran intelek yang

minimal. Sehingga sebagian besar masyarakat yang melek huruf dapat menikmati

isinya. Walaupun demikian tuntutan bahwa bahasa jurnalistik harus baik, tak

boleh ditinggalkan. Dengan kata lian bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai

dengan norma-norma tata bahasa yang antara lain terdiri atas susunan kalimat

yang benar dan pilihan kata yang sesuai.

3. Yus Badudu

Bahasa surat kabar harus singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, tetapi selalu

menarik. Sifat-sifat itu harus dipenuhi oleh bahasa surat kabar mengingat bahasa

surat kabar dibaca oleh lapisan-lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat

pengetahuannya. Mengingat bahwa orang tidak harus menghabiskan waktu hanya

dengan membaca surat kabar. Harus lugas, tetapi jelas, agar mudah dipahami.



37

Orang tidak perlu mesti mengulang-ulang apa yang dibacanya karena

ketidakjelasan bahasa yang digunakan dalam surat kabar.

4. Asep Syamsul M. Romli

Bahasa jurnalistik/Language op mass communication. Bahasa yang digunakan

wartawan untuk menulis berita di media massa. Sifatnya: (1) komunikatif, yakni

langsung menjamah materi atau ke pokok persoalan (straight to the point), tidak

berbunga-bunga, dan tanpa basa-basi, serta (2) spesifik, yakni jelas atau mudah

dipahami orang banyak, hemat kata, menghindarkan penggunaan kata mubazir

dan kata jenuh, menaati kaidah-kaidah bahasa yang berlaku (Ejaan yang

disempurnakan), dan kalimatnya singkat-singkat.

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan sebagai pengantar sebuah berita.

Berita berasal dari bahasa Sansekerta, yakni vrit yang dalam bahasa Inggris

disebut write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang

menyebutnya vri a artinya kejadian atau yang telah terjadi. Vri a dalam bahasa

Indonesia kemudian menjadi berita atau warta (Iswandi dalam Prastyo, 2010: 74).

Pakar lain seperti Dean M. Lyle Spencer, Wiiard C. Bleyer, William S. Maulsby,

dan Eric C. Hepwood sama-sama menekankan unsur “menarik perhatian” dalam

definisi berita yang mereka buat. Berita adalah laporan tentang suatu kejadian

yang dapat menarik perhatian pembaca (Assegaff dalam Romli, 2009: 4). Michael

V. Charnley (dalam Romli 2009: 5) mengemukakan pengertian yang lebih

lengkap “berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang

factual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut

kepentingan mereka”.
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2.6.3 Media Massa

Hasil tulisan jurnalistik yang akan dipublikasikan atau dikomunikasikan biasanya

menggunakan media massa dan media cetak. Media massa adalah alat komunikasi

yang boleh dimanfaatkan untuk semua orang (Djuroto dalam Prasetyo, 2010: 76).

Media massa cetak yang paling dekat dan terjangkau oleh masyarakat adalah surat

kabar.

2.6.4 Surat Kabar

Surat kabar dalam mempresentasikan realitas termasuk ideologi tertentu

menggunakan bahasa, sehingga realitas yang sebenarnya menjadi terdistorsi. Pada

konteks ini, surat kabar bukan saja menjadi titik perhatian dari ilmu komunikasi

melainkan juga dapat menjadi kajian kebahasaan. Adalah kumpulan berita artikel,

cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas plano, terbit

secara teratur, bisa setiap hari atau seminggu sekali., (Prasetyo, 2010: 77).

2.6.5 Kolom

Kolom (column) adalah sebuah rubrik khusus di media massa cetak yang

berisikan karangan atau tulisan pendek, yang berisikan pendapat subjektif

penulisnya tentang suatu masalah. Rubruk khusus ini umumnya bernama asli

“kolom”, namun ada pula media massa yang menggunakan nama lain seperti

“Resonansi” dan “Refleksi” pada Harian Republika, ”Asal Usul” pada Harian

Kompas, :Perspektif” pada Harian Ummat, dan sebagainya, (Romli, 2009: 89).

Menurut Soeseno (dalam Romli 2009: 90) kolom atau tulisan opini isinya hanya

pendapat. Penulisnya dituntut agar yang dikemukakannya itu benar-benar
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pendapatnya saja. Berbeda dengan tulisan artikel yang berisi pendapat namun

disertai tuturan data, fakta, berita, atau argumentasi berdasarkan teori keilmuan

yang mendukung pendapatnya tentang suatu masalah. Penulis kolom disebut

kolomnis (columnist). Kolomnis diartikan sebagai seorang penulis yang

menyumbangkan karangan (artikel) pada suatu media massa secara tetap.

2.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA

Guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas diharapkan menggunakan

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Hal ini sejalan dengan UURI No.

20 tahun 2003 Bab VII pasal 33 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia

sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

Namun sebagian besar bahan yang digunakan sebagai materi pembelajaran di

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas masih ditemukan beberapa bahasa

asing, daerah, dan bahasa Indonesia ragam santai sebagai hasil dari kontak dan

variasi bahasa.

Belajar bahasa, khususunya pembelajar bahasa Indonesia yang diarahkan untuk

meninngkatkan keterampilan berbahasa siswa, baik keterampilan yang bersifat

reseptif (membaca dan mendengar) maupun yang bersifat produktif (berbicara dan

menulis). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem

pembelajaran agar tujuan pembelajaran bahasa dapat tercapai.  Salah satu

komponen dalam sistem pembelajaran adalah sumber belajar dan seorang guru.

Guru harus tahu lebih banyak dan lebih mendalam lagi mengenai pemanfaatan

media pembelajaran guna mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar dan

media tersebut dapat berupa buku, komik, surat kabar, majalah, bulletin,
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pamphlet, dan lain-lain. Bahan-bahan ini lebih mengutamakan kegiatan membaca

dan penggunaan simbol-simbol kata secara visual (Suliani, 2000: 122).

Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru selalu bermula dari

komponen-komponen yang tertuang di dalam kurikulum. Pernyataan ini

didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan

oleh guru merupakan bagian utama dari pendidikan formal yang syarat mutlaknya

adalah adanya kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian, guru dalam

merancang program pembelajaran maupun melaksanakan proses pembelajaran

akan selalu berpedoman pada kurikulum (Damyati dan Mudjiono, 2006: 263).

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bagian

kegiatan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pembelajaran merupak aktulisasi kurikulum yang menurut keaktifan guru dalam

menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana

yang diprogramkan (Mulyasa dalam suliani, 2010:1). Bahasa memiliki peran

sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi.

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya,

budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan,

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan

menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada

dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan
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baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.

Implementasi kurikulum 2013 merupakan akulturasi kurikulum dalam

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Hal

tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogram (Mulyasa, 2013: 99).

Kurikulum 2013 menyadari peran penting bahasa sebagai wahana untuk

menyebarkan pengeahuan dari seseorang ke orang lain. Penerima akan dapat

menyerap pengetahuan yang disebarkan tersebut hanya bila menguasai bahan

yang dipergunakan dengan baik, dan demikian juga berlaku untuk pengirim.

Ketidaksempurnaan pemahaman bahasa akan menyebabkan terjadinya distorsi

dalam proses pemahaman terhadap pengetahuan. Apapun yang akan disampaikan

pendidikan kepada peserta didiknya hanya akan dapat dipahami dengan baik

apabila bahasa yang dipergunakan dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah

pihak.

Dalam sebuah pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah, materi yang diajarkan

tidak lepas dari pengaruh perkembangan bahasa yang berkembang di masyarakat.

Bahasa Indonesia yang berkembang di masyarakat adalah bahasa yang sudah

mengalami peristiwa yang disebut kontak bahasa dan variasi bahasa, sehingga

bahasa yang dipakai oleh masyarakat tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia

yang baik dan benar.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah

akan penulis jadikan pedoman dalam penerapan alih kode dan campur kode pada
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pembelajaran di SMA yang menggunakan kurikulum 2013. Berikut ini adalah

kompetensi inti dan kempetensi dasar yang dapat diimplikasikan dalam penelitian

penulis yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII/Genap KD 3.3

Menganalisis teks editorial/opini, baik melalui lisan maupun tulisan dan  KD 4.1

Menginterpretasi makna teks editorial/opini, baik secara lisan maupun tulisan.

Tujuan yang harus dicapai yaitu peserta didik mampu menganalisis teks

opini/editorial yang mengandung campur kode dan alih kode serta

mengungkapkan hasil pengamatannya secara lisan maupun tulisan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif

kualitatif. Metode kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan

lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Moleong,

2005: 5). Data dalam penelitian ini berupa alih kode dan campur kode pada surat

kabar Lampung Post dalam rubrik “Buras”. Data yang akan diperoleh dari

penelitian berupa bentuk-bentuk serta faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode

dan campur kode pada surat kabar Lampung Post dalam rubrik “Buras” serta

implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk dan sebab-sebab terjadinya alih

kode dan campur kode dalam rubrik “Buras” pada surat kabar Lampung Post

dalam bentuk kata-kata dan bukan berupa angka statistik. Dalam hal ini penulis

mendeskripsikan campur kode dan alih kode dalam rubrik “Buras” Surat kabar

Lampung Post dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA.
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3.2 Sumber Data

Sumber data ini termasuk ke dalam jenis dokumen resmi yang dikelompokkan ke

dalam dokumen berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga

sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada

media masa. Sumber data dalam penelitian ini adalah rubrik “Buras” dalam surat

kabar Lampung Post yang dibatasi dalam kurun waktu 2 bulan, dari tanggal 20

Agustus 2016 sanpai dengan 23 Oktober 2016.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penelitian, teknik yang

digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik simak. Teknik simak

merupakan teknik yang didalamnya peneliti hanya bertindak sebagai peneliti dan

tidak terlibat di dalam tuturan. Dalam hal ini peneliti menggunakan rubrik

“Buras” surat kabar Lampung Post yang dibatasi dalam kurun waktu dua bulan,

terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016. Teknik

pengumpulan data berikutnya adalah teknik catat, yaitu teknik yang dilakukan

dengan cara menulis hal penting atau yang diperlukan dengan menggunakan alat

tulis tertentu.

Selanjutnya, dalam proses menyimak peneliti mengunduh rubrik “Buras” surat

kabar Lampung Post. Proses berikutnya adalah mengumpulkan seluruh artikel

yang ada di dalam rubrik “Buras” dan menandai bagian yang kemungkinan

terdapat campur kode dan alih kode di dalamnya.
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3.3.2 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan sebagai berikut.

1. Membaca surat kabar Lampung Post pada rubrik “Buras”

2. Mengunduh/membeli surat kabar Lampung Post pada rubrik “Buras”

3. Mencatat tuturan percakapan yang mengandung alih kode dan campur

kode ke dalam tabel data yang telah disiapkan.

4. Mengidentifikasi alih kode dan campur kode ke dalam indikator yang

telah disiapkan.

5. Menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk alih kode dan

campur kode.

6. Menjelaskan bentuk-bentuk alih kode dan campur kode serta faktor-faktor

penyebabnya.

7. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode dan

campur kode.

8. Triangulasi data penelitian (mengecek kembali data yang telah diperoleh surat

kabar Lampung Post pada rubrik “Buras”

9. mendeskripsikan implikasi alih kode dan campur kode dalam surat  kabar

Lampung Post pada rubrik “Buras”

Sebagai gambaran kajian alih kode dan campur kode tersebut, berikut tabel

analisis data.
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3.1 Tabel Indokator Campur Kode dan Alih Kode

No Indikator Subindikator Deskriptor

1. Alih Kode Alih Kode

Internal

Alih kode yang terjadi bila si pembicara

dalam pergantian bahasanya

menggunakan bahasa yang masih dalam

ruang lingkup bahasa nasional atau

antardialek dan dalam satu daerah

tertentu atau antarbeberapa ragam dan

gaya yang terdapat dalam satu dialek.

Alih Kode

Eksternal

Alih kode yang dalam pergantian

bahasa penutur mengubah bahasanya

dari bahasa satu ke bahasa lainnya yang

tidak sekerabat (bahasa asing).

2. Campur

Kode

Campur kode kata Campur kode dengan menyisipkan

unsur-unsur dari bahasa lain yang

berupa penyisipan kata (satuan bahasa

yang dapat berdiri sendiri terjadi dari

morfem tunggal atau gabungan

morfem).

Campur Kode

Frasa

Campur kode dengan menyisipkan

unsur-unsur dari bahasa lain yang

berupa penyisipan frasa (satuan

gramatikal yang terdiri atas dua kata
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atau lebih yang sifatnya tidak predikatif.

Campur Kode

Klausa

Campur kode dengan menyisipkan

unsur-unsur dari bahasa lain yang

berupa penyisipan klausa (satuan

gramatikal berupa gabungan kata,

sekurang-kurangnya terdiri atas subjek

dan predikat).

3 Faktor

Penyebab

Alih Kode

Pembicara atau

penutur

Pembicara atau penutur sering kali

melakukan alih kode untuk memperoleh

keuntungan atau manfaat dari

tindakannya tersebut. Alih kode

biasanya dilakukan dalam kedaan sadar.

Pendengar atau

lawan tutur

Penutur ingin mengimbangi

kemampuan berbahasa lawan tutur

tersebut. Biasanya hal ini terjadi karena

kemampuan berbahasa mitra tutur

kurang atau karena memang mungkin

bukan bahasa pertamanya. Jika lawan

tutur itu berlatar belakang bahasa yang

sama dengan penutur, maka alih kode

yang terjadi berupa peralihan varian

(baik regional maupun sosial),ragam
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regional maupun sosial), ragam, gaya,

atau register. Alih kode ini juga dapat

dipengaruhi oleh sikap atau tingkah

laku lawan tutur.

Perubahan situasi

karena hadirnya

orang ketiga

Kehadiran orang ketiga atau orang lain

yang memiliki latar belakang bahasa

berbeda dengan bahasa yang digunakan

oleh penutur dan mitra tutur.

Perubahan situasi

dari formal ke

informal atau

sebaliknya

Perubahan situasi bicara dapat

menyebabkan terjadinya alih kode. Alih

kode yang terjadi bisa dari ragam

formal ke infomal misalnya dari ragam

bahasa Indonesia formal menjadi

ragam bahasa santai, atau sebaliknya.

Berubahnya topik

pembicaraan

Berubahnya topik pembicaraan antara

penutur dan mitra tutur namun masih

dalam satu peristiwa tindak tutur.
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Untuk

menimbulkan

rasa humor

Untuk membangkitkan rasa humor

biasanya dengan alih varian, alih ragam,

atau alih gaya bicara.

Ragam dan

tingkat

tutur bahasa

Pemilihan ragam dan tingkat tutur

bahasa banyak didasarkan pada

perimbangan pada mitra tutur bicara.

Pertimbangan ini menunjukkan suatu

pendirian terhadap topik tertentu atau

relevensi dengan situasi tertentu.

Untuk sekedar

bergengsi

Seseorang melakukan alih kode agar

dipandang dapat menguasai banyak

bahasa.

4 Faktor

penyebab

terjadinya

campur

kode

Latar belakang

sikap

penutur

Latar belakang penutur ini berhubungan

dengan karakteristik penutur, seperti

latar sosial, tingkat pendidikan, atau

rasa keagamaan. Misalnya, penutur

yang memiliki latar sosial yang sama

dengan mitra tuturnya dapat melakukan

campur kode ketika berkomunikasi. Hal

ini dapat dilakukan agar suasana

pembicaraan menjadi akrab.
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Kebahasaan yang menjadi pendengar atau mitra

tuturnya. Selain itu, keinginan untuk

menjelaskan maksud atau menafsirkan

sesuatu juga dapat menjadi salah satu

faktor yang ikut melatarbelakangi

penutur melakukan campur kode.

Keterbatasan

Kode

Faktor Keterbatasan Kode terjadi

apabila penutur melakukan campur

kode karena tidak mengerti pada

padanan kata, frasa, atau klausa dalam

bahasa dasar yang digunakannya.

Campur kode ini lebih dominan terjadi

ketika penutur bertutur dengan kode

dasar BI adan BJ. Keterbatasan ini

menyebabkan penutur menggunakan

kode lain dengan kode dasar pada

pemakaian kode sehari-hari.

Penggunaan

Istilah

yang Populer

Dalam kehidupan sosial, terdapat

kosakata tertentu yang dinilai

mempunyai padanan yang lebih

populer.
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Pembicara atau

penutur

Pembicara terkadang sengaja

melakukan campur kode terhadap lawan

tutur bahasa karena dia memiliki

maksud atau tujuan tertentu.

Lawan tutur Lawan bicara dapat berupa individu

atau kelompok. Dalam masyarakat

bilingual, seorang pembicara yang

mulamula menggunakan satu bahasa

dapat melakukan campur kode

menggunakan bahasa lain dengan lawan

tutur yang memiliki latar belakang

daerah yang sama.

5 Faktor lain

penyebab

terjadinya

alih kode

dan

campur

kode.

Faktor lain yang

terjadi di

lapangan

Faktor lain yang dimaksud adalah

terjadinya peristiwa alih bahasa (alih

kode dan campur kode) di lapangan

yang tidak dikemukakan dalam teori.
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3.2 Tabel Analisis Alih Kode Surat  Kabar Lampung Post pada Rubrik
“Buras”

No Tanggal

Terbit

Data Bentuk AK Analisis

Int Eks

AK : alih kode
Int : Internal
Eks : Eksternal

3.3 Tabel Analisis Campur Kode Surat  Kabar Lampung Post pada Rubrik
“Buras”

No Data Bentuk Campur Kode interpretasi

kata frasa klausa

CK : campur kode
kt : kata
fr : frasa
kl : klausa



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan sebagai pengantar sebuah berita,

opini, atau iklan di media cetak atau koran. Bahasa yang digunakan dalam surat

kabar Lampung Post disajikan dengan bahasa Indonesia ragam baku, namun ada

beberapa bagian atau rubrik yang dibawakan dengan mengikuti gaya penulis

rubrik tersebut. Rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post adalah salah satu rubrik

yang terbit setiap hari di surat kabar Lampung Post. Rubrik ini ditulis oleh

Bambang Eka Wijaya, pimpinan redaksi Lampung Post yang memiliki latar

belakang suku Jawa. Gaya penyampaian yang lugas, cerdas, dan mudah dipahami

pembaca dari semua kalangan.

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung

Post dalam waktu dua bulan terhitung sejak 20 Agustus 2016 sampai dengan 23

Oktober 2016. Data alih kode dan campur kode yang ditemukan dalam penelitian

cukup beragam, meliputi alih kode internal, alih kode eksternal, campur kode

kata, frasa, dan klausa, namun data yang mendominasi adalah alih kode dan

campur kode ke dalam bahasa Inggris. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan
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dan mendeskripsikan alih kode dan campur kode pada rubrik “Buras” surat kabar

Lampung Post serta menjelaskan faktor penyebabnya.

Berdasarkan data yang telah terhimpun, disimpulkan bahwa penulis sebelumnya

menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa Ibu, hal tersebut dapat diketahui dari

data campur kode dan alih kode internal yang sering menggunakan bahasa Jawa,

seperti “ndisi’i kerso, tepa selira, dan sontoloyo” namun disamping itu juga

penulis adalah orang yang berpengalaman di bidang jurnalistik serta memiliki

pengetahuan yang luas, dapat dibuktikan dengan penggunaan istilah-istilah bidang

tertentu dan juga banyak ditemukan penggunaan bahasa Inggris.

Penelitian ini banyak ditemukan campur kode atau alih kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris, campur kode atau alih kode dari bahasa Indonesia ke

bahasa Jawa dan campur kode atau alih kode dari bahasa Indonesia ragam baku ke

bahasa Indonesia ragam nonbaku. Campur kode atau alih kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris disebabkan karena penulis mengutip tuturan orang

lain atau menggunakan bahasa asli dari istilah yang diungkapkan. Campur kode

atau alih kode dari bahasa Indonesia ragam baku ke bahasa Indonesia ragam

nonbaku disebabkan karena penulis mengutip tuturan orang lain atau hanya ingin

menunjukkan kedekatan penulis dengan pembacanya. Campur kode atau alih kode

dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa disebabkan karena penulis ingin

menunjukkan suku atau bahasa Ibu yang dimilikinya.

Berdasarkan data hasil penelitian, dalam rubruk “buras” surat kabar Lampung

Post terjadi peristiwa campur kode dan alih kode. Dari tujuh puluh sembilan data

campur kode terdapat lima puluh satu campur kode berbentuk kata, dua puluh tiga
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campur kode berbentuk frasa, dan lima campur kode berbentuk klausa. Sementara

itu, dari empat belas alih kode yang ditemukan, terdapat dua alih kode internal dan

dua belas alih kode eksternal.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Campur Kode

Dwibahasawan adalah seseorang yang menggunakan lebih dari satu bahasa dalam

percakapan sehari-hari. Dwibahasawan sering melakukan campur kode

melakukan komunikasi. Campur kode adalah peristiwa memasukkan serpihan-

serpihan suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Serpihan bahasa tersebut dapat

berupa kata, frasa, atau klausa. Berdasarkan penelitian terhadap sebuah artikel

pada surat kabar yaitu rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung Post ditemukan

data berupa tujuh puluh sembilan bentuk campur kode dengan rincian lima puluh

satu campur kode berbentuk kata, dua pulih tiga campur kode berbentuk frasa, dan

lima campur kode berbentuk klausa.

4.2.1.1 Campur Kode Kata

Campur kode kata adalah penyisipan kata sebuah bahasa yang dilakukan oleh

penutur di dalam bahasa lain ketika berbicara dengan lawan tuturnya. Campur

kode dilakukan oleh penulis di dalam rubrik yang ditulisnya dengan berbagai

faktor yang mempengaruhinya. Penulis adalah seorang jurnalis yang memiliki

larat belakang suku Jawa. berikut ini adalah pemaparan campur kode kata yang

ditemukan di dalam rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung Post beserta

faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode kata.
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4.2.1.1.1 Campur Kode Kata yang Disebabkan oleh Faktor Keterbatasan
Penggunaan Kode

Apabila penutur melakukan campur kodekarena tidak mengerti padanan kata,

frasa, atau klausa dalam bahasa dasar yang digunakannya. Keterbatasan ini

menyebabkan penutur menggunakan kode yang lain dengan kode dasar pada

pemakain kode sehari-hari.

(1) Selain itu, agar tidak mudah ditipu, misalnya mengijonkan bantuan pada

jumlah lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan mendesak sebelum jatuh

tempo transfer berkala bantuan, dengan menggadaikan kartu kombonya.

(LPB/CKkt2/KPK/20a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode kata bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa yaitu pada kata “mengijonkan”. Kata mengijonkan

dalam bahasa Indonesia memiliki arti “menjual padi sebelum masa panen”.

Peristiwa terjadi ketika penulis memberikan pendapat mengenai apa yang harus

dilakukan pemerintah agar program tersebut tidak memberatkan dan tepat sasaran.

Penulis menggunakan kata tersebut karena penulis tidak memiliki istilah lain

untuk pengambilan bantuan langsung PKH sebelum waktu pengambilan yang

ditentukan, dengan kata lain penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa

tersebut adalah keterbatasan penggunaan kode.

(2) Karena konstitusi (UUD 1945) penjamin hak konstitusional warga yang

dilanggar aturan baru itu salah satu dari empat pilar NKRI yang

disosialisasikan para anggota MPR, maka tak salah kalau keluhan warga

tadi dijadikan salah satu tagline sosialisasi tersebut: "Pemerintah

Sontoloyo, Mengurus KTP Saja Tidak Becus!" (LPB/CKkt42/KPK/14s)
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Tuturan dalam bentuk tulian di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “tagline” dalam bahasa Indonesia memiliki arti

“tautan”. Penggunaan bahasa ini disebabkan karena penulis menerangkan bahwa

terdapat sebuah tulisan yang sedang hangat dibicarakan di dunia maya. Untuk itu,

penulis penulis juga menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan pada topik

yang berhubungan dunia maya, selain itu, alasan penulis menggunakan istilah

tersebut karen jika dibawakan dalam bahasa Indonesia maka artinya akan bergeser

dari maksud aslinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab

terjadinya campur kode pada peristiwa di atas adalah keterbatasan penggunaan

kode.

(3) Ugal-ugalan Peredaran Obat Ilegal! (LPB/CKkt43/KPK/15s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ragam formal ke bahasa Indonesia ragam nonformal. kata “ugal-ugalan”

dalam bahasa Indonesia memiliki arti “kebut dengan tak beraturan”. Penulis

sengaja menggunakan istilah tersebut karena sedang mengulas peredaran obat

yang sudah tak terkendali, namun penggunaan istilah dalam Bahasa Indonesia

baku kurang dapat mewakili peristiwa yang sedang digambarkan karena memang

keadaan yang sudah sangat tak terkendali, untuk itu penulis menggunakan istilah

yang seharusnya digunakan untuk pengendara, hal ini disebabkan oleh faktor

keterbatasan penggunaan kode.

(4) Warga Ibu Kota khususnya sering disuguhi dengan perangai politikus

yang terkesan "mencla-mencle" yang dinilai masyarakat sebagai bentuk



58

ketidakkonsistenan kader serta parpolnya, ujar Jerry.

(LPB/CKkt60/KPK/27s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode kata bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa yaitu pada kata “mencla-mencle”. Kata “mencala-

mencle” dalam bahasa Indonesia memiliki arti “orang yang pendiriannya selalu

berubah-ubah. Peristiwa terjadi ketika penulis mengutip pembicaraan seseorang

yang mengamati perjalanan karir para calon gubernur yang akan memimpin DKI.

Penulis menggunakan kata tersebut karena penulis tidak menggunakan istilah

yang menggambarkan bahwa seseorang tidak memiliki pendirian yang berubah-

ubah atau tidak ingin menggunakan kata yang terkesan kasar, dengan kata lain

penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa tersebut adalah keterbatasan

penggunaan kode.

4.2.1.1.2 Campur Kode Kata  yang Disebabkan oleh Faktor Penggunaan
Istilah yang Lebih Populer

Yaitu ketika kata atau istilah yang digunakan dinilai memiliki padanan yang lebih

populer.

(5) BLT—bantuan langsung tunai—untuk Program Keluarga Harapan (PKH)

segera diuji coba untuk diganti dengan bantuan sosial nontunai melalui

sebuah kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang diterbitkan bank anggota

Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri.

(LPB/CKkt1/PIP/20a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode kata bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris, yaitu pada kata “fitur”. Kata fitur dalam bahasa
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Indonesia memiliki arti “keistimewaan”. Peristiwa terjadi ketika penulis akan

memaparkan keistimewaan yang melekat pada sebuah kartu yang diterbitkan

pemerintah. Penulis menggunakan kata tersebut karena penulis ingin mengunakan

istilah yang lebih populer di masyarakat.

(6) Operasi gabungan pasukan buru sergap dengan speedboat berkecepatan

tinggi dan heli itu jadi penentu pembersihan perompak di kawasan laut

tersebut. (LPB/CKkt3/PIP/22a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode kata bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris yaitu pada kata “speedboat”. Kata speedboat dalam

bahasa Indonesia memiliki arti “perahu cepat”. Peristiwa terjadi ketika penulis

menceritakan bagaimana operasi gabungan pasukan buru sergap dalam melakukan

pengamanan wilayah laut. penulis menggunakan kata tersebut karena penulis

ingin menggunakan istilah yang lebih populer dan telah akrab di teling para

pembaca.

(7) Tapi, setelah masuk perahu menodongkan benda mirip pistol mengambil

tiga sampai empat fiber (kontainer) berisi rajungan antara 50 kg sampai

100 kg. (LPB/CKkt4/PIP/22a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode kata bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris yaitu pada kata “kontainer”. Kata kontainer dalam

bahasa Indonesia memiliki arti “pengangkut yang berbahan fiber”. Penulis

menggunakan kata tersebut karena penulis menganggap kata kontainer lebih

populer dan dimengerti oleh pembaca dibanding dengan kata bahasa
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Indonesianya, dengan kata lain, penyebab penggunaan kata kontainer oleh penulis

adalah ingin menggunakan istilah yang lebih populer.

(8) Aneka cerita tentang dirinya viral—diunggah berantai lintas grup di

berbagai jejaring media sosial. (LPB/CKkt10/PIP/28a)

Tuturan dalam bnetuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “viral” dalam bahasa Indonesia memiliki arti

“menyebar yang disebabkan oleh virus”. Penutur menggunakan istilah tersebut

karena penulis dipengaruhi oleh media sosial yang sering menggunakan kata

tersebut untuk menyebut peristiwa yang sedang banyak diperbincangkan.

disimpulkan bahwa penulis menggunakan istilah tersebut disebabkan oleh faktor

penggunaan istilah yang lebih populer.

(9) Oh, siap laksanakan, Bu. Siapa aja lah Bu yang penting bukan Ahok.

(LPB/CKkt12/PIP/28a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ragam baku ke bahasa Indonesia ragam santai. Kata “aja” dalam bahasa

Indonesia memiliki arti ‘saja”. Penutur adalah seorang pengurus partai yang

sedang berbicara dengan pengurus partai lainnya denga topik pemilihan calon

Guernur yang akan diusung oleh partai bersangkutan sehingga bahasa yang harus

digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku, namun penutur menggunakan

bahasa Indonesia santai, hal ini disebakan oleh faktor penggunaan istilah yang

lebih populer.
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4.2.1.1.3 Campur Kode Kata yang Disebabkan oleh Faktor Tempat
Tinggal dan Waktu Pembicaraan Berlangsung.

(10) "Pemilik kapal cantrang yang ingin berganti alat tangkap saya

siapkan posko dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00 di kantor Kementerian

Kelautan dan Perikanan," ujar Susi. (LPB/CKkt74/TTP/12o)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Slank. Kata “cantrang” dalam bahasa Indonesia memiliki arti

“jenis jaring penangkap ikan berongga kecil”. Penulis menggunakan kata tersebut

ketika mengulas mengenai nelayan yang mogok melaut. Penggunaan istilah

tersebut dipengaruhi oleh tempat di mana istulah tersebut sering digunakan karena

padanan istilah “cantrang” sangat banyak sekali bergantung tempat atau

komunitas yang menyebutnya. Faktor penyebab terjadinya campur kode pada

peristiwa ini adalah tempat pembicaraan berlangsung.

4.2.1.1.4 Campur Kode Kata yang Disebabkan oleh Faktor Topik

Yaitu ketika topik ilmiah disampaikan dengan menggunakan ragam formal. Topik

nonilmiah disampaikan dengan “bebas” atau “santai” dengan menggunakan ragam

nonformal. Dalam ragam nonformal terkadang terjadi “penyisipan” unsur bahasa

lain, di samping itu topik pembicaraan nonilmiah (percakapan sehari-hari)

menciptakan pembicaraan yang santai. Pembicaraan yang santai tersebutlah yang

kemudian mendorong adanya campur kode.

(11) Kesempatan naik haji merupakan hidayah, buah dari usaha

menggapai takwa (lazim disebut sebagai panggilan dari Allah untuk

datang ke rumah-Nya—Baitullah), sehingga tidak pada tempatnya



62

diamalkan dengan hasil korupsi maupun dilaksanakan dengan mencederai

rasa adil umat. (LPB/CKkt29/TYB/7s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Arab. Kata “Baitullah” dalam bahasa Indonesia memiliki arti

“bangunan yang ditetapkan Allah SWT sebagai kiblat umat Islam”. Penulis

menggunakan istilah tersebut ketika sedang mengulas mengenai ibadah haji,

untuk itu penulis sengaja mendekatkan pembaca dengan topik tersebut dengan

menyisipkan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam membawakan topik

tersebut, dengan demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa

ini adalah topik yang dibicarakan.

4.2.1.1.5 Campur Kode Kata yang Disebabkan oleh Faktor Fungsi dan
Tujuan

Yaitu ketika pembicaraan didasarkan pada tujuan berkomunikasi. Campur kode

dapat terjadi karena situasi dipandang tidak sesuai atau relevan.

(12) Pembangunan manusia seutuhnya adalah membangun mental

spiritual seluruh warga bangsa untuk mengembangkan kapasitasnya

hingga mumpuni sebagai kalifah berbudaya maju di muka bumi, menjadi

master bagi zamannya. (LPB/CKkt6/FDT/25a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Arab. Kata Kalifah dalam bahasa Indonesia memiliki arti

pemimpin. Penulis menggunakan istilah tersebut karena penulis ingin lebih

mendekatkan pandangan pembaca dengan tujuan dan fungsi artikel itu sendiri

yang sedang mengangkat permasalahan pembangunan sumber daya manusia yang

kelak akan menjadi pemimpin di muka bumi.
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(13) Dengan bersikap qana'ah, orang akan merasa berkecukupan, hati

jadi tenteram karena ikhlas apa pun yang didapat dengan cara baik, dada

terasa lapang, dan terbebas dari sifat serakah dan rakus

(LPB/CKkt35/FDT/9s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Arab. Kata “qana’ah” dalam bahasa Indonesia memiliki arti

“pandai bersyukur”. Penulis menggunakan kata tersebut disebabkan karena

penulis mengikuti penggunaan kata tersebut sebelumnya ketika penulis mengutip

sebuah judul berita di detikNews. Penggunaan kata tersebut juga didasari dengan

tujuan penulisan yang ingin mendekatkan dengan situasi topik yng dibicarakan,

yaitu keinginan manusia yang melampaui batas. faktor yang menyebabkan

campur kode pada peristiwa ini adalah fungsi dan tujuan penggunaan bahasa.

(14) SEORANG penanggap dalam Bedah Editorial Media Indonesia di

MetroTV, Selasa (13/9/2016) pagi, nyeletuk, "...pemerintah sontoloyo,

mengurus KTP saja tidak becus." (LPB/CKkt39FDT/14s)

Tuturan dalam bentuk tulian di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ragam baku ke bahasa Indonesia ragam santai. Kata “nyeletuk” dalam

bahasa Indonesia memiliki arti “berkomentar”. Penggunaan bahasa ini disebabkan

karena penulis sedang mengutip sebuah perkataan seseorang. Untuk itu, penulis

harus menggunakan ungkapan asli atau yang sama dengan apa yang dikatakan

orang tersebut, selain itu, penggunaan istilah ini juga didasarkan atas perilaku

seseorang tersebut, penulis berusaha menginformasikan bahwa seseorang tersebut

tidak menggunakan tata cara berkomentar yang baik sehingga penulis
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menggunakan kata tersebut. Faktor penyebab terjadinya campur kode adalah

menerangkan fungsi dan tujuan.

(15) SEORANG penanggap dalam Bedah Editorial Media Indonesia di

MetroTV, Selasa (13/9/2016) pagi, nyeletuk, "...pemerintah sontoloyo,

mengurus KTP saja tidak becus." (LPB/CKkt40/FDT/14s)

Tuturan dalam bentuk tulian di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ragam baku ke bahasa Jawa. Kata “sontoloyo” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “tidak jelas”. Penggunaan bahasa ini disebabkan karena penulis

sedang mengutip sebuah perkataan seseorang. Untuk itu, penulis harus

menggunakan ungkapan asli atau yang sama dengan apa yang dikatakan orang

tersebut. Seseorang penutur menggunakan kata tersebut disebabkan oleh

amarahnya karena merasa kesulitan dalam membuat KTP, jadi dapat disimpulkan

bahwa campur kode pada peristiwa tersebut disebabkan oleh faktor fungsi dan

tujuan.

4.2.1.1.6 Campur Kode Kata yang Disebabkan Ragam dan Tingkat Tutur
Bahasa

Yaitu ketika Pemilihan ragam dan tingkat tutur bahasa banyak didasarkan pada

pertimbangan ini menunjukkan suatu pendirian terhadap topik tertentu dengan

situasi tertentu. Campur kode lebih sering muncul pada penggunaan ragam

nonformal atau tutur bahasa daerah jika dibandingkan dengan penggunaan ragam

bahasa tinggi.

(16) "Di semua tempat, kita harus ngomong apa adanya. Masih ada

penderita gizi buruk," ujar Joko Widodo. (Kompas, 13/9/2016)

(LPB/CKkt44/RTB/16s)
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Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ragan formal ke bahasa Indonesia ragam nonformal. Kata “ngomong”

dalam bahasa Indonesia memiliki arti “berbicara”. Penulis menggunakan kata

tersebut karena mengutip pembicaraan Presiden Joko Widodo kepada wartawan

Kompas. Joko Widodo yang seorang Presiden merasa lebih tinggi kedudukannya

dan di samping itu suasanya yang terjadi adalah situasi yang tidak formal

sehingga mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo,

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab campur kode dalam

peristiwa tersebut adalah ragam dan tingkat tutur bahasa pemakainya.

(17) Namun, masih banyak pengendara yang belum laik mendapat SIM

berseliweran di Indonesia, yang pasti juga membahayakan para pemakai

jalan lainnya. (LPB/CKkt72/RTB/11o)

Tututran dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa. Kata “berseliweran” dalam bahasa Indonesia memiliki

arti “berlalu-lalang”. Penulis menggunakan istilah tersebut saat menggambarkan

keadaan di masa sekarang yaitu sebuah kekacauan ketika semakin banyak

pengendara berlalu-lintas tanpa dilengkapi dengan SIM. Penulis menggunakan

istilah ini karena pertimbangan situasi dan topik yang memang sesuai dengan apa

yang diungkapkan. Penggunaan istilah asli bahasa Indonesia yaitu “berlalu-

lalang” belum mewakili keadaan yang kacau, dengan demikian faktor penyebab

campur kode pada peristiwa ini adalah ragam dan tingkat tutur bahasa.
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4.2.1.1.7 Campur Kode Kata yang Disebabkan oleh Faktor Untuk
Membangkitkan Rasa Homor

Yaitu ketika Campur kode sering dimanfaatkan pemimpin rapat untuk

menghadapi ketegangan yang mulai timbul dalam memecahkan masalah atau

kelesuan karena tidak cukup lama bertukar pikiran, sehingga memerlukan rasa

humor.

(18) Silakan naik Fed Fun Rate, Indonesia rapopo.

(LPB/CKkt15/UMH/29a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa. Kata “rapopo” dalam bahasa Indonesia memiliki arti

“tidak apa-apa”. Penutur menggunakan istilah tersebut saat mengomentari

kenaikan suku bunga acuan yang sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia

baku namun di akhir ulasannya penulis menggunakan istilah yang berasal dari

bahasa Jawa, hal tersebut dilakukan penutur sebagai ungkapan perlawanan nilai

rupiah yang justru menguat setelah adanya kebijakan penaikan suku bunga acuan,

untuk itu, penutur ingin membangkitkan humor dengan mengungkapkan kata

tersebut.

(19) Selain itu, fungsi-fungsi konsultatif dan pengawasan

kelembagaannya perlu diatur yang jelas sehingga kehadirannya efektif

bermanfaat, tak cuma embel-embel karena saran buah konsultatif maupun

pengawasan yang dilakukan tidak punya kekuatan formal untuk dijalankan

pimpinan sekolah. (LPB/CKkt17/UMH/30a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa. Kata “embel-embel” dimaksudkan adalah hiasan yang
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tidak berguna dan tidak menambah keindahan. Penulis menggunakan istilah

tersebut karena penulis merasa tidak nyaman denga peraturan pemerintah yang

selalu berubah-ubah sehingga tidak efektif terhadap siswa sekolah, untuk itu

penulis berniat membangkitkan suasana humor dalam menanggapi hal tersebut.

(20) Apalagi administrasi kependudukan negeri ini masih amburadul.

(LPB/CKkt41/UMH/14s)

Tuturan dalam bentuk tulian di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ragam baku ke bahasa Jawa. Kata “amburadul” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “urakan”. Penggunaan bahasa ini disebabkan karena penulis telah

mengetahui keadaan pembuatan KTP yang merepotkan dari kutipan sebelumnya.

Dalam tulisan tersebut penulis bermaksud menegaskan bahwa memang benar

bahwa usaha pemerintah untuk menertibkan catatan kependudukan justru

merepotkan masyarakat, ini yang membuat penulis ingin menyindir pemerintah

dengan membawakan suasana humor dengan menggunakan kata tersebut, jadi

foktor penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah untuk

emmbangkitkan suasana humor.

4.2.1.1.8 Campur Kode Kata yang Disebabkan oleh Faktor untuk Sekadar
Bergengsi

Yaitu ketika sebagian penutur ada yang melakukan campur kode sekadar untuk

bergengsi. Hal ini terjadi jika faktor situasi, lawan bicara, topik dan faktor-faktor

sosiosituasional yang lain sebenarnya tidak mengharuskan penutur untuk

melakukan campur kode atau dengan kata lain naik fungsi kontekstualnya maupun

situasi relevansinya.
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(21) Kepala Daerah Kerja (Daker) Airport Jeddah-Madinah Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Nurul Badaruttamam, kepada

Liputan6.com menyatakan Sabtu (20/8/2016) di Bandara Madinah ia

menemukan jemaah haji berwajah Indonesia, tapi memakai paspor

Filipina. (LPB/CKkt5/USB/23a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris pada kata “Airport”. Kata Airport dalan bahasa

Indonesia memiliki arti bandar udara. Penulis menggunakan kata tersebut karena

penulis paham dengan kondisi penggunaan kata tersebut sudah menjadi kebiasaan

setiap orang sehingga istilah dalam bahasa Indonesianya sudah jarang dipakai

lagi, dengan kata lain penyebab terjadinya peristiwa ini adalah untuk sekadar

bergengsi.

(22) "Kami bisa bayar, tapi belum bisa kover lewat penerimaan,"

ujarnya. (LPB/CKkt7/USB/26a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas megnalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “kover” dalam bahasa Indonesia memiliki arti

“menutup”. Penutur adalah seorang Direktur Strategis dan Portofolio Utang

Kemenkeu yang sedang berbicara kepada wartawan, sesungguhnya penggunaan

kata dari bahasa Indonesia lebih mudah dalam penyampaian pesan karena lebih

mudah dan sudah akrab dengan pembaca, namun terdapat faktor lain yang

mempengaruhi penutur untuk menggunakan kata tersebut, yaitu sekadar ingin

bergengsi.
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(23) "Untuk belanja daerah terdiri dari berbagai adjustment," ujar

Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, Kamis (LPB/CKkt8/USB/27a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “adjustment” dalam bahasa Indonesia memiliki

arti “penyesuaian”. Penutur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan

membahasa mengenai pemangkasan anggaran daerah, kata tersebut digunakan

ketika akan menerangkan penggunaan anggaran daerah tersebut. Penggunaan kata

bahasa Indonesia lebih tepat dalam tuturan tersebut mengingat pembaca tidak

sepenuhnya mengerti arti kata “adjustment”, namun karena penutur adalah

seorang menteri, maka penutur menggunakan kata tersebut dengan maksud untuk

sekadar bergengsi.

(24) Bahkan, kalau kegemaran warga terhadap daging kerbau yang

lebih padat dari daging sapi telah tumbuh menjadi kebiasaan baru dalam

pola konsumsi masyarakat nasional, permintaan terhadap daging sapi

menurun, harga daging sapi bukan mustahil bisa jadi lebih murah dari

daging kerbau! Perusahaan feedloter Lampung pun mendatangkan kerbau

bakalan dari India (LPB/CKkt27/USB/6s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “feedloter” dalam bahasa Indonesia memiliki

arti ‘sentra penggemukan”. Penulis menggunakan istilah ini untuk mengulas

mengenai kebutuhan daging nasional. Dalam artikel ini ulasan dibawakan dengan

bahasa Indonesia baku, termasuk kata “feedloter” yang juga dibawakan dengan

bahasa Indonesia baku, namun di samping itu penulis juga menggunakan istilah

asing, hal ini disebabkan penulis ingin lebih bergengsi.
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(25) Padahal, tidak ada event atau momentum persamaan sebesar wukuf

itu di dunia Barat sebagai orientasi nilai-nilai HAM-nya.

(LPB/CKkt38/USB/10s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “event” dalam bahasa Indonesia memiliki arti

“peristiwa”. Penggunaan bahasa asli penuturnya yaitu penggunaan kata

“peristiwa” sesungguhnya lebih baik dan lebih memudahkan pembaca untuk

memahami maksud karena kata “peristiwa” lebih akrab dan sering digunakan oleh

pembaca, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya

campur kode adalah hanya untuk sekadar bergengsi.

4.2.1.2 Campur Kode Frasa

Campur kode frasa adalah penyisipan kata sebuah bahasa yang dilakukan oleh

penutur di dalam bahasa lain ketika berbicara dengan lawan tuturnya. Campur

kode dilakukan oleh penulis di dalam rubrik yang ditulisnya dengan berbagai

faktor yang mempengaruhinya. Penulis adalah seorang jurnalis yang memiliki

larat belakang suku Jawa. berikut ini adalah pemaparan campur kode frasa yang

ditemukan di dalam rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung Post beserta

faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode frasa.

4.2.1.2.1 Campur Kode Frasa yang Disebabkan oleh Faktor Keterbatasan
Penggunaan Kode

Apabila penutur melakukan campur kodekarena tidak mengerti padanan kata,

frasa, atau klausa dalam bahasa dasar yang digunakannya. Keterbatasan ini

menyebabkan penutur menggunakan kode yang lain dengan kode dasar pada

pemakain kode sehari-hari.
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(26) Sebab, campur tangan orang tua di balik layar itu selain untuk

upaya return of capital, sering menggunakan pendekatan model

zamannya untuk era kekuasaan anaknya yang kadar demokrasi, moralitas,

dan ketajaman pengawasan antikorupsinya sudah berbeda.

(LPB/CKfr31/KPK/8s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Frasa “return of capital” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “berulangnya kekuasaan dari golongan penguasa”. Penulis

menggunakan istilah ini ketika mengulas mengenai kasus bupati muda yang lahir

dari golongan penguasa terdalhulu. Di Indonesia, peristiwa seperti ini sering

terjadi namun dalam penyebutannya hanya menggunakan kalimat biasa, dalam hal

ini penulis mengambil istilah dari bahasa Inggris yang lebih ringkas dan tidak ada

padanannya di bahasa Indonesia sehingga dipastikan penyebab penulis

menggunakan istilah ini karena faktor keterbatasan penggunaan kode.

(27) Terpenting, jangan terulang sejarah pilpres tahun 2000, calon

Demokrat Albert Gore Jr unggul dengan 50.999.897 atau 48,38% suara

popular vote, lawan calon Republik George Bush Jr 50.456.002 (47,87%

suara), tapi Bush yang menang pilpres karena suaranya didapat dari 271

electoral college, sedang Al Gore 266 electoral. Pengulangan sejarah itu

incaran Trump. (LPB/CKfr55/KPK/24s).

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Frasa “electoral college” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “golongan yang dipilih oleh para pemilih untuk memilih Presiden

dan Wakil Presiden di Amerika Serikat”. Penulis menggunakan istilah ini ketika
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mengulas mengenai pemilihan Presiden di Amerika Serikat. Di Indonesia, sistem

ini tidak digunakan sehingga penulis menggunakan istilah asli bahasa negara

pemakainya yaitu Amerika Serikat dan tidak ada padanannya di bahasa Indonesia

sehingga dipastikan penyebab penulis menggunakan istilah ini karena faktor

keterbatasan penggunaan kode.

(28) Di situ jebakan maut Hillary mengena, Trump mengesankan

dirinya bukan negarawan. Trump menyia-nyiakan perebutan swing voters

untuk pemilu beberapa pekan lagi (LPB/CKfr62/KPK/30s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Frasa “swing voters” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “putaran pemilih”. Penulis menggunakan istilah ini ketika mengulas

mengenai pemilihan Presiden di Amerika Serikat. Istilah ini adalah istilah untuk

menyebut sebuah peristiwa ketika terjadi pembelikkan atau pengalihan mata pilih

dari calon satu ke calon yang lain, karena tidah ada padanannya di bahasa

Indonesia sehingga penulis menggunakan istilah asli dari bahasa Inggris sehingga

penyebab penulis menggunakan istilah ini karena faktor keterbatasan penggunaan

kode.

4.2.1.2.2 Campur Kode Frasa yang Disebabkan oleh Faktor Penggunaan
Istilah yang Lebih Populer

Yaitu ketika kata atau istilah yang digunakan dinilai memiliki padanan yang lebih

populer.

(29) Belum lagi kalau target penerimaan tebusan tax amnesty yang

dianggarkan Rp165 triliun tak tercapai (LPB/CKfr9/PIP/27a)
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Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “tax amnesty” dalam bahasa Indonesai

memiliki arti “pengampunan pajak”. Penulis menggunakan istilah ini ketika

mengulas mengenai adanya penghematan anggaran negara. Dalam artikel ini

sudah tentu topik yang diangkat adalah masalah perekonomian, untuk itu, ketika

penulis menyinggung masalah pengampunan pajak yang sedang diprogramkan

oleh pemerintah, penulis sengaja menggunakan istilah bahas Inggris karena istilah

tersebut memang sedang banyak digunakan oleh masyarakat, media cetak dan

elektronik, dengan demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada

peristiwa ini adalah penggunaan istilah yang lebih populer.

(30) Meski begitu, tetap saja kekuasaannya kurang efektif bagi

kemaslahatan rakyat. Sebab, campur tangan orang tua di balik layar itu

selain untuk upaya return of capital, sering menggunakan pendekatan

model zamannya untuk era kekuasaan anaknya yang kadar demokrasi,

moralitas, dan ketajaman pengawasan antikorupsinya sudah berbeda

(LPB/CKfr31/PIP/8s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Frasa “return of capital” dalam bahasa Indonesia,

istilah ini memiliki arti “kembalinya golongan yang ingin memperkaya diri

sendiri”. Penulis menggunakan istilah ini ketika memberikan komentar mengenai

perekrutan calon pemimpin yang berasal dari golongan penguasa terdahulu, hal ini

menimbulkan sebuah pemerintahan yang akan menguntungkan golongan tertentu.

Di dalam dunia pemerintahan istilah ini sudah sering digunakan dan sudah

dipahami oleh pembaca dari kalangan politikus atau masyarakat yang mengikuti
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perkembangan politik, dengan demikian faktor yang menyebabkan terjadinya

campur kode pada peristiwa ini adalah penggunaan istilah yang lebih populer.

(31) Kekayaannya berkembang pesat, hingga kini memiliki rumah sakit,

17 mobil, proyek real estate, kapal, hingga water park.

(LPB/CKfr33/PIP/9s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “real estate” dalam bahasa Indonesia memiliki

arti “komplek perumahan”. Penulis menggunakan istilah ini ketika mengulas

mengenai perilaku korupsi seseorang yang disebabkan oleh sifat manusia yang tak

pernah puas. Penulis sengaja menggunakan istilah bahasa Inggris karena di

Indonesia istilah tersebut selalu digunakan untuk sebuah komplek perumahan, jadi

penulis yakin bahwa penggunaan istilah ini sudah pasti dipahami oleh masyarakat,

dengan demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa ini

adalah penggunaan istilah yang lebih populer.

(32) Kekayaannya berkembang pesat, hingga kini memiliki rumah sakit,

17 mobil, proyek real estate, kapal, hingga water park.

(LPB/CKfr34/PIP/9s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “water park” dalam bahasa Indonesai

memiliki arti “taman air” yaitu tempat bermain air. Penulis menggunakan istilah

ini ketika mengulas mengenai perilaku korupsi seseorang yang disebabkan oleh

sifat manusia yang tak pernah puas. Penulis sengaja menggunakan istilah bahasa

Inggris karena di Indonesia istilah tersebut selalu digunakan untuk wahana
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bermain air jadi penulis yakin bahwa penggunaan istilah ini sudah pasti dipahami

oleh masyarakat, dengan demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada

peristiwa ini adalah penggunaan istilah yang lebih populer.

(33) TAX amnesty awalnya dirancang untuk menarik pulang dana

warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri.

(LPB/CKfr61/PIP/29s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “tax amnesty” dalam bahasa Indonesai

memiliki arti “pengampunan pajak”. Penulis menggunakan istilah ini ketika

mengulas mengenai adanya penghematan anggaran negara. Dalam artikel ini

sudah tentu topik yang diangkat adalah masalah perekonomian, untuk itu, ketika

penulis menyinggung masalah pengampunan pajak yang sedang diprogramkan

oleh pemerintah, penulis sengaja menggunakan istilah bahas Inggris karena istilah

tersebut memang sedang banyak digunakan oleh masyarakat, media cetak dan

elektronik, dengan demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada

peristiwa ini adalah penggunaan istilah yang lebih populer.

4.2.1.2.3 Campur Kode Frasa yang Disebabkan oleh Faktor Topik

Yaitu ketika topik ilmiah disampaikan dengan menggunakan ragam formal. Topik

nonilmiah disampaikan dengan “bebas” atau “santai” dengan menggunakan ragam

nonformal. Dalam ragam nonformal terkadang terjadi “penyisipan” unsur bahasa

lain, di samping itu topik pembicaraan nonilmiah (percakapan sehari-hari)

menciptakan pembicaraan yang santai. Pembicaraan yang santai tersebutlah yang

kemudian mendorong adanya campur kode.
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(34) Harus ada pemberatan hukuman," kata Asrorun.

Menurut Agung, kasus ini terungkap saat tim Cyber Patrol menyisir

media sosial. (LPB/CKfr23/TYB/2s).

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. istilah “cyber patrol” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “pengawasan dunia maya”. Penulis menggunakan istilah ini ketika

mengulas mengenai maraknya kasus eksploitasi anak di bawah umur

menggunakan media internet. Penggunaan ini didasarkan atas nama tim kepolisian

yang memang menggunakan istilah asing tersebut, sehingga untuk mengindari

salah mengartikan oleh para pembaca. Dengan demikian faktor penyebab

terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah topik yang dibicarakan.

(35) Selain itu, diketahui kalau orang lain mau naik haji harus antre

sampai 15 tahun baru bisa berangkat, dengan uang Rp265 juta per orang

bisa kurang seminggu jadwal wukuf masih bisa walimah safar di

rumahnya. (LPB/CKfr28/TYB/7s).

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Arab. istilah “walimah safar” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “menjamu perjalanan” atau maksudnya adalah menjamu sanak

saudara ketika akan melakukan perjalanan. Penulis menggunakan istilah ini ketika

mengulas mengenai seorang bupati yang akan melaksanakan ibadah haji dengan

hasil korupsi. Penggunaan ini didasarkan atas tradisi yang dilakukan di Timur

Tengah. Masyarakat Timur Tengah sering melakukan acara pamit kepada sanak

saudara ketika akan melaksanakan ibadah haji sehingga untuk memudahkan



77

mengenali sebuah acara khususnya yang berhubungan dengan ibadah haji maka

penulis menggunakan istilah dari bahasa Arab. Dengan demikian faktor penyebab

terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah topik yang dibicarakan.

(36) Jadi, alangkah baiknya jika pernyataan Surya Paloh untuk

meningkatkan kembali kepercayaan rakyat kepada partai politik itu

dijadikan dorongan bagi semua partai politik untuk fashtabiqul khairat,

berlomba-lomba melakukan perbaikan (LPB/CKfr71/TYD/10o)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris, yaitu pada “fastabiqul khairat”. Istilah fastabiqul

khairat dalam bahasa Indonesia memiliki arti “memperbanyak perilaku yang

baik”. Penulis menggunakan istilah ini ketika mengulas tentang Partai NasDem

yang berkomitmen untuk menolak semua perilaku korupsi. Dalam artikel ini

penulis mengulas kembali apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai NasDem

dengan kalimatnya sendiri, karena topik yang dibicarakan mengenai perilaku yang

harus menuju kepada kebaikan, maka penulis sengaja menggunakan istilah Arab

yang dianggap lebih mendekatkan pembaca dengan pesan Rasulullah, dengan

demikian faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode pada peristiwa ini

adalah topik yang dibicarakan.

4.2.1.2.4 Campur Kode Frasa yang Disebabkan oleh Faktor Fungsi dan
Tujuan

Yaitu ketika pembicaraan didasarkan pada tujuan berkomunikasi. Campur kode

dapat terjadi karena situasi dipandang tidak sesuai atau relevan.
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(37) Saat wukuf, lebih dari 3 juta jemaah haji dari seluruh dunia

berkumpul di Padang Arafah, yang di tengahnya terdapat Bukit Jabal

Rahmah, tempat pertemuan kembali Adam Alaihis Salam dan istrinya Siti

Hawa setelah keduanya dilempar ke bumi dari surga.

(LPB/CKfr36/FDT/10s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Arab, yaitu pada gelar kenabian “Alaihis Salam”. Istilah

alaihis salam dalam bahasa Indonesia berarti “Semoga Allah memberikan salawan

dan salam padanya”. Penulis menggunakan istilah ini ketika mengulas mengenai

Hari Raya Haji beserta sejarahnya. Penggunaan istilah tersebut merujuk pada

kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu memberikan istilah tersebut setelah

menyebut nama seorang nabi dengan tujuan berdoa kepada Allah SWT agar

salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada nabi tersebut. Dengan demikian,

faktor penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah fungsi dan

tujuan bahasa.

4.2.1.2.5 Campur Kode Frasa yang Disebabkan Ragam dan Tingkat Tutur
Bahasa

Yaitu ketika Pemilihan ragam dan tingkat tutur bahasa banyak didasarkan pada

pertimbangan ini menunjukkan suatu pendirian terhadap topik tertentu dengan

situasi tertentu. Campur kode lebih sering muncul pada penggunaan ragam

nonformal atau tutur bahasa daerah jika dibandingkan dengan penggunaan ragam

bahasa tinggi.

(38) Seperti pesan Presiden, pakailah perasaan, tetap tenggang rasa dan

tepa salira kepada rakyat yang hidupnya masih sengsara.

(LPB/CKfr19/RTB/1s)
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Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa, yaitu pada istilah “tepa salira”. Istilah “tepa salira”

dalam bahasa Indonesia memiliki arti “tenggang rasa”. Penulis menggunakan

istilah ini ketika mengulas kembali pernyataan Presiden Joko Widodo namun

menggunakan bahasanya sendiri. Penggunaan istilah bahasa Jawa oleh penulis

disebabkan karena penulis menyesuaikan makna yang akan disampaikan oleh

istilah tersebut, selain itu, penulis juga menyesuaikan dengan latar belakang suku

penutur dan dirinya sendiri yang sama-sama berlatar belakang Suku Jawa, dengan

demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah

ragam dan tingkat tutur bahasa.

(39) Jangan pula untuk jaminan kemalangan (kecelakaan dan kematian)

malah dipatok nilai tunai penerimaannya, yang justru ndisi’i kerso

(mendahului kehendak-Nya).(LPB/CKfr20/RTB/1s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa, yaitu pada istilah “ndisi’i kerso”. Istilah “ndisi’i kerso”

dalam bahasa Indonesia memiliki arti “mendahului kehendak Tuhan”. Penulis

menggunakan istilah ini ketika mengulas masalah tunjangan anggota DPRD yang

akan disetujui oleh Presiden. Penggunaan istilah bahasa Jawa oleh penulis

disebabkan karena penulis menyesuaikan makna yang akan disampaikan oleh

istilah tersebut, selain itu, penulis juga menyesuaikan dengan latar belakang

sukunya sendiri yaitu Suku Jawa, penulis juga ingin menunjukkan bahwa dirinya

mengerti ragam dan tingkat tutur sukunya. dengan demikian faktor penyebab

terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah ragam dan tingkat tutur bahasa.
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4.2.1.2.6 Campur Kode Frasa yang Disebabkan oleh Faktor untuk Sekadar
Bergengsi

Yaitu ketika sebagian penutur ada yang melakukan campur kode sekadar untuk

bergengsi. Hal ini terjadi jika faktor situasi, lawan bicara, topik dan faktor-faktor

sosiosituasional yang lain sebenarnya tidak mengharuskan penutur untuk

melakukan campur kode atau dengan kata lain naik fungsi kontekstualnya maupun

situasi relevansinya.

(40) Awalnya dalam materi penyegaran dalam presentasi. "Saya itu

product manager. (LPB/CKfr11/USB/28a).

Tututan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “product manager” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “pimpinan produksi”. Penulis menggunakan istilah tersebut saat

mengulas mengenai tokoh karangan yang sedang ramai dibicarakan di media

sosial karena cerita-ceritanya yang lucu. Dalam sebuah petikan pembicaraan

seorang yang perama menggunakan istilah Mukidi dan ia juga meyebut juga

dirinya sebagai product manager. Istilah asing yang digunakan oleh penulis

tudaklah begitu sering didengar oleh kebanyakan pembaca sehingga

dimungkinkan pembaca belum dapat memahami pesan yang disampaikan. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya campur kode

pada peristiwa ini adalah untuk sekadar bergengsi.

(41) Terpenting, jangan terulang sejarah pilpres tahun 2000, calon

Demokrat Albert Gore Jr unggul dengan 50.999.897 atau 48,38% suara

popular vote, lawan calon Republik George Bush Jr 50.456.002 (47,87%

suara), tapi Bush yang menang pilpres karena suaranya didapat dari 271
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electoral college, sedang Al Gore 266 electoral. Pengulangan sejarah itu

incaran Trump. (LPB/CKfr54/USB/24s).

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris yaitu pada istilah “popular vote” Istilah popular vote

dalam bahasa Indonesia memiliki arti “suara umum”. Penulis menggunakan istilah

ini ketika mengulas mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat. Istilah asing

yang digunakan oleh penulis tudaklah begitu sering didengar oleh kebanyakan

pembaca sehingga dimungkinkan pembaca belum dapat memahami pesan yang

disampaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab

terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah untuk sekadar bergengsi.

(42) Apalagi kalau dijadikan justice collaborator pun pejabat membuat

komitmen yang terbongkar kasus korupsinya tidak bakal punya bukti dan

saksi untuk menjerat (LPB/CKfr58/USB/26s).

Tututan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “justice collaborator” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “kaki-tangan yang menjadi pengadil”. Penulis menggunakan istilah

tersebut saat mengulas mengenai indikasi korupsi yang dilakukan oleh orang-

orang yang dekat dengan penguasa. Istilah asing yang digunakan oleh penulis

tudaklah begitu sering didengar oleh kebanyakan pembaca sehingga

dimungkinkan pembaca belum dapat memahami pesan yang disampaikan. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya campur kode

pada peristiwa ini adalah untuk sekadar bergengsi.
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(43) WORLD Economic Forum (WEF) merilis indeks daya saing atau

Competitiveness Index 2016 negara-negara di dunia, Indonesia berada di

peringkat ke-41, turun empat tingkat dari posisi tahun lalu di peringkat ke-

37. (LPB/CKfr63/USB/1o).

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Kata “competitiveness index” dalam bahasa

Indonesia memiliki arti “indeks daya saing”. Penulis menggunakan istilah tersebut

ketika mengulas mengenai turunnya peringkat daya saing perekonomian

Indonesia. berdasarkan isi dan topik yang dibicarakan, penulis harus

menggunakan istilah asli yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah asing yang

digunakan oleh penulis tudaklah begitu sering didengar oleh kebanyakan pembaca

sehingga dimungkinkan pembaca belum dapat memahami pesan yang

disampaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab

terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah untuk sekadar bergengsi.

(44) "Dengan menciptakan opini, namun dalam praktiknya kebablasan.

Tidak ada tolok ukur, sopan santun, caci maki, dan menjadikan orang

public enemy," ujarnya. (LPB/CKfr66/USB/3o).

Tututan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “public enemy” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti “lawan masyarakat”. Penulis menggunakan istilah tersebut saat

mengulas pernasalahan dugaan penistaan Al-Quran oleh Basuki Tjahja Purnama.

Istilah asing yang digunakan oleh penulis tudaklah begitu sering didengar oleh

kebanyakan pembaca sehingga dimungkinkan pembaca belum dapat memahami

pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor
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penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah untuk sekadar

bergengsi.

4.2.1.3 Campur Kode Klausa

Campur kode klausa adalah penyisipan klausa sebuah bahasa yang dilakukan oleh

penutur di dalam bahasa lain ketika berbicara dengan lawan tuturnya. Campur

kode dilakukan oleh penulis di dalam rubrik yang ditulisnya dengan berbagai

faktor yang mempengaruhinya. Penulis adalah seorang jurnalis yang memiliki

larat belakang suku Jawa. berikut ini adalah pemaparan campur kode kata yang

ditemukan di dalam Rubrik “Buras” dalam Harian Lampung Post beserta faktor

yang menyebabkan terjadinya campur kode kata.

4.2.1.3.1 Campur Kode Klausa yang Disebabkan oleh Faktor Penggunaan
Istilah yang Lebih Populer

Yaitu ketika kata atau istilah yang digunakan dinilai memiliki padanan yang lebih

populer.

(45) Karena itu, seperti halnya gagasan full day school, gagasan

tentang Badan Gotong Royong Sekolah perlu diurai dengan garis

kebijakan lebih jelas dan disosialisasikan secara luas.

(LPB/CKkl16/PIP/30a)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “full day school” dalam bahasa Indonesai

memiliki arti “kegiatan sekolah satu hari penuh”. Penulis menggunakan istilah ini

ketika mengulas mengenai adanya gagasan baru Kemendikbud tentang gotong

royong sekolah dan penyusunan kegiatan sekolah satu hari penuh dari pukul 07.00

sanpai 16.00 WIB. Penulis sengaja menggunakan istilah bahasa Inggris karena
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istilah tersebut memang sedang banyak digunakan oleh masyarakat, media cetak

dan elektronik, dengan demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada

peristiwa ini adalah penggunaan istilah yang lebih populer.

(46) Instruksi itu diterjemahkan Mendikbud dengan wacana full day

school yang di dalamnya bertujuan menanamkan nilai-nilai positif bangsa.

(LPB/CKkl51/PIP/23s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “full day school” dalam bahasa Indonesai

memiliki arti “kegiatan sekolah satu hari penuh”. Penulis menggunakan istilah ini

ketika mengulas mengenai adanya gagasan baru Kemendikbud tentang gotong

royong sekolah dan penyusunan kegiatan sekolah satu hari penuh dari pukul 07.00

sanpai 16.00 WIB. Penulis sengaja menggunakan istilah bahasa Inggris karena

istilah tersebut memang sedang banyak digunakan oleh masyarakat, media cetak

dan elektronik, dengan demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada

peristiwa ini adalah penggunaan istilah yang lebih populer.

4.2.1.3.2 Campur Kode Klausa yang Disebabkan oleh Faktor Topik

Yaitu ketika topik ilmiah disampaikan dengan menggunakan ragam formal. Topik

nonilmiah disampaikan dengan “bebas” atau “santai” dengan menggunakan ragam

nonformal. Dalam ragam nonformal terkadang terjadi “penyisipan” unsur bahasa

lain, di samping itu topik pembicaraan nonilmiah (percakapan sehari-hari)

menciptakan pembicaraan yang santai. Pembicaraan yang santai tersebutlah yang

kemudian mendorong adanya campur kode.
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(47) Itu terjadi Jumat (26/8), saat ia pidato memberi isyarat akan

menaikkan Fed Fund Rate.(LPB/CKkl13/TYB/29a)

Tuturan dalam bentuk bahasa tulis di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “Fed Fund Rate” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti suku “suku bunga antarbank sebagai biaya cadangan pinjam-

meminjam cadangan bank (bank reserves) yang ditempatkan oleh perbankan

umum pada bank sentral Amerika dalam durasi semalam). Penulis menggunakan

istilah ini ketika mengulas pengamatannya mengenai dunia berbankan di Amerika

Serikat. Penulis sengaja menggunakan istilah ini karena mengingat bahwa topik

yang sedang dibicarakan adalah peristiwa yang terjadi di luar negeri, tepatnya di

Amerika Serikat, dengan menggunakan istilah tersebut penulis memiliki harapan

para pembaca mengerti istilah yang ada di luar negeri, mengerti dengan peristiwa

yang sedang terjadi di Amerika Serikat atau menggiring pembaca untuk lebih

dekat dengan peristiwa yang sedang terjadi di Amerika Serikat, dengan demikian

faktor penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa ini adalah topik yang

dibicarakan.

(48) Apalagi, kini sistem keuangan Indonesia sudah tertata lebih baik,

suku bunga acuan BI diganti 7 day repo rate, lebih realistis, minggu

terakhir pada 5,25%. (LPB/CKkl14/TYB/29a)

Tuturan dalam bentuk bahasa tulis di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris. Istilah “7 day repo rate” dalam bahasa Indonesia

memiliki arti suku “suku bunga kebijakan baru”. Penulis menggunakan istilah ini

ketika mengulas pengamatannya mengenai dunia berbankan di Amerika Serikat.

Penulis sengaja menggunakan istilah ini karena mengingat bahwa topik yang
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sedang dibicarakan adalah peristiwa yang terjadi di dunia perbankan, istilah

tersebut adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia

yang wajar digunakan di dunia perbankan mengingat pelaku istilah ini bukan

hanya yang berasal dari dalam negeri melainkan dialami oleh para investor dari

luar negeri, dengan cara seperti ini penulis ingin mengajak pembaca untuk dalap

memantau secara lebih dekat dengan kegiatan atau kebijakan ekonomi yang ada di

Indonesia, dengan demikian faktor penyebab terjadinya campur kode pada

peristiwa ini adalah topik yang dibicarakan.

4.2.1.3.3 Campur Kode Klausa yang Disebabkan oleh Faktor Fungsi dan
Tujuan

Yaitu ketika pembicaraan didasarkan pada tujuan berkomunikasi. Campur kode

dapat terjadi karena situasi dipandang tidak sesuai atau relevan.

(49) Tidak juga digembleng dalam padepokan cantrik calon pemimpin,

seperti dilakukan terhadap para pangeran dan bangsawan kerajaan

Nusantara tempo doeloe.(LPB/CKkl30/FDT/8s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami campur kode dari bahasa

Indonesia formal ke bahasa Indonesia nonformal. Istilah “Nusantara tempo doloe”

memiliki arti Indonesia dengan sistem pemerintahan terdahulu atau sistem

kerajaan zaman dahulu”. Penulis menggunakan istilah ini ketika mengulas

mengenai kasus korupsi yang dialami oleh seorang Bupati karena lahir dari sistem

politik dinasti. Alasan penulis menggunakan istilah tersebut kerena dengan istilah

ini penulis dapat menggambarkan atau menggiring pembaca kepada peristiwa
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yang sedang terjadi pada masa itu, dengan demikian faktor penyebab terjadinya

campur kode adalah fungsi dan tujuan bahasa.

4.2.2 Alih Kode

Dunia jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita dari segala peristwa yang

terjadi di semua bidang di sekitar manusia, seorang jurnalis harus memiliki

pengetahuan dan perbendaharaan kata yang luas termasuk istilah-istilah yang

tidah diketahui semua orang, seorang jurnalis juga harus mampu menggunakan

keterampilan berkomunikasi karena profesi sebagai jurnalis akan sering sekali

berkomunikasi dengan narasumber yang beragam.

Dalam kegiatannya yang selalu berkomunikasi dengan beragam narasumber,

secara perlahan seorang jurnalis akan menambah keterampilan berkomunikasi

bahkan tidak menutup kemungkinan gaya berbahasanya juga akan terpengaruh

oleh gaya berbahasa narasumber. Terpengaruhnya gaya berbahasa seorang jurnalis

oleh narasumber membuat seorang jurnalis melakukan alih kode secara sadar atau

tidak sadar.

Alih kode adalah peristiwa beralihnya satu bahasa ke bahasa lain dalam sebuah

tuturan yang disebabkan oleh situasi. Alih kode dibedakan menjadi dua macam

yaitu alih kode eksternal dan alih kode internal. Dalam penelitian ini ditemukan

data berupa alih kode eksternal dan internal yang disebabkan oleh faktor

penentunya. Berikut ini pemaparan hasil penelitian yang ditemukan di rubrik

“Buras” surat kabar Lampung Post.
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4.2.2.1 Alih Kode Eksternal

4.2.2.1.1 Alih Kode yang Disebabkan karena Ingin Dianggap “Terpelajar”

(1) "The Federal Open Market Committee (FOMC) terus mengantisipasi

bahwa kenaikan Fed Fund Rate secara gradual akan sesuai dilakukan

untuk mencapai dan melanjutkan serapan tenaga kerja dan inflasi sesuai

dengan tujuan kami," ujar Yellen, dalam pidato bertema The federal

reserve's monetary policy toolkit: past, present, and future (Kompas.com,

27/8). (LPB/AK2/IDT/29a)

Tuturan di atas mengalami alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

dalah artikel ini penulis mengungkapkan sebuah judul pidato seseorang dengan

menggunakan tuturan asli penuturnya yang menggunakan bahasa Inggris.

Penggunaan bahasa Inggris dalam artikel di atas bertujuan menerangkan tema

pidato yang sebenarnya. selain itu, dengan menggunakan bahasa Inggris  penulis

berharap ingin dianggap terpelajar oleh semua pembaca.

(2) Mengutip The Straits Times, Kamis (15/9/2016), unit kepolisian Singapura

yang mengurusi kejahatan keuangan, Commercial Affairs Departement

(CAD), tahun lalu menyatakan kepada perbankan bahwa mereka harus

melapor setiap kali ada nasabah yang ikut serta dalam program

pengampunan pajak. (LPB/AK5/IDT/20s)

Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami alih kode dari bahasa Indonesia

ke bahasa Inggris. Artikel membahas mengenai pengampunan pajak yang ada di

Indonesia yang disarankan mengikuti sistem perekonomian di Singapura dengan

menggunakan bahasa Indonesia ragam baku, namun ketika penulis menyebut

sebuah badan yang mengurusi masalah kejahatan keuangan di Singapura, penulis
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menggunakan bahasa Inggris. Peristiwa penulisan dalam bahasa Inggris

disebabkan karena penulis ingin menunjukkan bahwa dirinya juga mampu

menggunakan dan menulis dalam bahasa Inggris atau menganggap dirinya

terpelajar.

(3) DUA bulan balada Children With No Land bertengger di peringkat atas

tangga lagu dan musik dunia, Reverbnation. Lagu itu ciptaan Lukman

Hakim alias Kim Commamders, guru Bahasa Inggris kelahiran 1973 yang

tinggal di Jalan Ikan Pari, Telukbetung, Bandar Lampung.

(LPB/AK6/IDT/5o)

Tuturan di atas mengalami alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggri.

Artikel membahas tentang diangkatnya kisah nasib pengungsi Rohingya menjadi

sebuah lagu. Dalam ulasan ini penulis menyampaikan menggunakan bahasa

Indonesia baku, namun ketika penulis menyebutkan judul lagu yang memang

menggunakan bahasa Inggris, penulis tetap menggunakan bahasa Aslinya yaitu

bahasa Inggris, hal ini bertujuan bahwa penulis ingin menunjukkan bahwa penulis

juga mampu menggunakan dan menulis dalam bahasa Inggris atau ingin dianggap

terpelajar.

(4) DI balik kemerosotan daya saing global RI tahun ini ke peringkat 41 dari

peringkat 37 tahun sebelumnya, World Economic Forum (WEF) juga

mencatat kemerosotan kesiapan teknologi informasi komunikasi (TIK)

Indonesia ke peringkat 91 global dari tahun sebelumnya di peringkat 85,

dengan kecepatan internet di peringkat 112. (LPB/AK7/IDT/6o)

Adalah ulasan mengenai ketertinggalan teknologi informasi yang ada di

Indonesia, secara keseluruhan artikel dibawakan menggunakan bahasa Indonesia
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yang baku, namun ketika penulis menyebut sebuah badan internasional, penulis

menggunakan nama asli yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya penulis

telah melakukan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, hal tersebut

disebabkan karena penulis ingin dianggap terpelajar.

(5) Menurut riset Akamai Technologies Incorporation "State of Internet

Report Q2 2016", rata-rata kecepatan berinternet di Indonesia adalah 5,9

megabyte per detik (Mbps) pada triwulan II 2016. (LPB/AK8/IDT/6o)

Adalah artikel yang mengulas mengenai masalah jaringan internet di Indonesia

dengan judul “Mengejar Ketertinggalan dalam TIK” dalam ulasannya penulis

menggunakan bahasa Indonesia baku yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa

Indonesia yang baik, namun ketika penulis menyebutkan sebuah nama lembaga

luar negeri, penulis beralih kode dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris karena

lembaga tersebut memang menggunakan bahasa Inggris, peristiwa tersebut

disebabkan karena penulis ingin dianggap terpelajar.

(6) A Satisfied Mind lagu ke-10 dalam arsip resmi situs Bob Dylan

(http://bobdylan.com/song) dari 552 lagu ciptaannya yang sudah

diarsipkan. Lagu-lagu ciptaan Dylan tercatat dinyanyikan ratusan penyanyi

(daftarnya di Wikipedia), di antaranya dinyanyikan Elvis Presley: Blowin

in the Wind; I Shall be Released; dan Tomorrow is a Long Time. Banyak

lagu Dylan yang didaur ulang oleh penyanyi-penyanyi dari zaman ke

zaman, dari era Elvis hingga sekarang. (LPB/AK9/IDT/15o)

Adalah artikel yang mengulas mengenai Bob Dylan yang mendapatkan hadiah

nobel tahun 2016, dalam ulasannya penulis menggunakan bahasa Indonesia baku

yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, namun ketika
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penulis menyebutkan sebuah judul lagi yang menggunakan bahasa Inggris,

penulis beralih kode dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Peristiwa tersebut

disebabkan karena penulis ingin dianggap terpelajar.

(7) A Satisfied Mind lagu ke-10 dalam arsip resmi situs Bob Dylan

(http://bobdylan.com/song) dari 552 lagu ciptaannya yang sudah

diarsipkan. Lagu-lagu ciptaan Dylan tercatat dinyanyikan ratusan penyanyi

(daftarnya di Wikipedia), di antaranya dinyanyikan Elvis Presley: Blowin

in the Wind; I Shall be Released; dan Tomorrow is a Long Time. Banyak

lagu Dylan yang didaur ulang oleh penyanyi-penyanyi dari zaman ke

zaman, dari era Elvis hingga sekarang. (LPB/AK10/IDT/15o)

Adalah artikel yang mengulas mengenai Bob Dylan yang mendapatkan hadiah

nobel tahun 2016, dalam ulasannya penulis menggunakan bahasa Indonesia baku

yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, namun ketika

penulis menyebutkan sebuah judul lagi yang menggunakan bahasa Inggris,

penulis beralih kode dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Peristiwa tersebut

disebabkan karena penulis ingin dianggap terpelajar

(8) A Satisfied Mind lagu ke-10 dalam arsip resmi situs Bob Dylan

(http://bobdylan.com/song) dari 552 lagu ciptaannya yang sudah

diarsipkan. Lagu-lagu ciptaan Dylan tercatat dinyanyikan ratusan penyanyi

(daftarnya di Wikipedia), di antaranya dinyanyikan Elvis Presley: Blowin

in the Wind; I Shall be Released; dan Tomorrow is a Long Time. Banyak

lagu Dylan yang didaur ulang oleh penyanyi-penyanyi dari zaman ke

zaman, dari era Elvis hingga sekarang. (LPB/AK11/IDT/15o)
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Adalah artikel yang mengulas mengenai Bob Dylan yang mendapatkan hadiah

nobel tahun 2016, dalam ulasannya penulis menggunakan bahasa Indonesia baku

yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, namun ketika

penulis menyebutkan sebuah judul lagi yang menggunakan bahasa Inggris,

penulis beralih kode dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Peristiwa tersebut

disebabkan karena penulis ingin dianggap terpelajar

(9) Nobel untuk syair lagu Dylan jelas menarik karena jenis musik Dylan

adalah rock! Majalah Rolling Stone pernah sekali menyebut dia “the most

secretive and elusive person in the entire rock and roll substructur"—

pribadi yang amat tertutup dan sukar dipahami di belantara rock and roll.

Nyatanya begitulah kepribadian kelas Nobel (LPB/AK12/IDT/15o)

Adalah artikel yang mengulas mengenai Bob Dylan yang mendapatkan hadiah

nobel tahun 2016, dalam ulasannya penulis menggunakan bahasa Indonesia baku

yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, namun ketika

penulis menyebutkan sebuah komentar yang menggunakan bahasa Inggris, penulis

beralih kode dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Peristiwa tersebut

disebabkan karena penulis ingin dianggap terpelajar.

(10) MEMBEBASKAN Mosul takkan mengalahkan ISIS (Freeing

Mosul would not Defeat ISIS). (LPB/AK13/IDT/21o)

Adalah artikel yang mengulas mengenai masalah penumpasan gerakan ISIS dalam

ulasannya penulis menggunakan bahasa Indonesia baku yang baik dan sesuai

dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, namun ketika penulis menyebutkan

sebuah judul kolom di majalah Time, penulis beralih kode dari bahasa Indonesia

ke Bahasa Inggris karena agar dapat membawakan situasi yang sama dengan apa
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yang disajikan di majalah Time, peristiwa tersebut disebabkan karena penulis

ingin dianggap terpelajar.

4.2.2.1.2 Alih Kode yang Disebabkan karena Mengutip Pembicaraan
Orang Lain

(11) "The Federal Open Market Committee (FOMC) terus

mengantisipasi bahwa kenaikan Fed Fund Rate secara gradual akan sesuai

dilakukan untuk mencapai dan melanjutkan serapan tenaga kerja dan

inflasi sesuai dengan tujuan kami," ujar Yellen, dalam pidato bertema The

federal reserve's monetary policy toolkit: past, present, and future

(Kompas.com, 27/8). (LPB/AK1/MPO/29a)

Tulisan di atas mengalami alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan istilah tersebut ketika mengulas mengenai

kondisi ekonomi yang ada di Indonesia dengan menggunakan kalimat bahasa

Inggris ketika mengutip pembicaraan seseorang, ini bertujuan agar tidak

mengurangi makna sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penuturnya.

(12) Semuanya bersama-sama mendekatkan diri ke haribaan Allah

Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan bersama-sama

melantunkan talbiah: Labaik Allahuma labaik, labaik la syarika laka

labbaik. (LPB/AK3/MPO/10s)

Artikel berupa ulasan mengenai Idul Adha dan makna yang terkandung di

dalamnya. pada artikel ini terdapat kalimat “Labaik Allahuma labaik, labaik la

syarika laka labbaik” adalah kalimat yang diungkapkan oleh penulis ketika

menirukan para jamaah haji yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhannya,

dalam hal ini penulis beralih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang
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disebabkan karena mengutip pembicaraan orang lain yang yang sedang

melakukan ibadah haji.

4.2.2.2 Alih Kode Internal

4.2.2.2.1 Alih Kode ang Disebabkan karena Mengutip Pembicaraan Orang
Lain

(13) Untuk itu, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto meminta sokongan dana

dari APBN. Namun, Jokowi menolaknya, "Enggaklah, itu urusan

Pertamina. Karena yang di barat untung yang di sini kan rugi, kalau

disubsidikan juga kan masih untung. Yang paling penting harganya

harus sama." (LPB/AK14/MPO/23o)

Artikel yang mengulas mengenai satu harga BBM di seluruh Indonesia. bahasa

yang digunakan penulis adalah bahasa Indonesia ragam baku namun setelah

mengutip pembicaraan antara dirut Pertamina dengan Presiden Joko Widodo,

penulis melakukan alih kode dai bahasa Indonesi ragam baku ke bahasa Indonesia

ragam santai, untuk presiden Joko Widodo melakukan alih kode karena mitra

bicara lebih mudah sedangkan penulis melakukan laih kode karena mengutip

pembicaraan orang lain.

4.2.2.2.2 Alih Kode yang Disebabkan karena Mitra Bicaranya Lebih
Mudah

(14) Menurut Asrul, adanya perusahaan fiktif yang ditetapkan justru

memunculkan dugaan baru, yakni perusahaan fiktif sengaja ditetapkan jadi

tersangka untuk memproteksi perusahaan besar sebagai pelaku utama

pembakaran hutan dan lahan. "Ini kita semua seolah-olah dibohongi. Ada

perusahaan yang ditetapkan tersangka, tapi ternyata sudah bodong

semua. Ini kan aneh," ujar Asrul. (LPB/AK4/MBM/17s)
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Tuturan dalam bentuk tulisan di atas mengalami alih kode dari bahasa Indonesia

ke bahasa Inggris. Artikel membahas mengenai penanganan kebakaran hutan yang

ada di Riau dengan menggunakan bahasa Indonesia baku, namun ketika penulis

mengutip sebuah tuturan dari seorang Anggota DPRD, penulis melakukan alih

kode dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam santai dengan tujuan

mempermudah pembaca dalam memahami maksud pembicaraan anggta DPRD

tersebut, sedangkan penutur aslinya adalah seorang anggota DPRD yang berbicara

kepada seorang wartawan sehingga penutur menggunakan bahasa Indonesia

ragam santai karena menganggap mitra bicara lebih mudah.

4.3 Implikasi Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran
Bahasa Indonesia di SMA

Berdasarkan hasil penelitian alih kode dan campur kode pada rubrik “Buras”

dalam surat kabar Lampung Post ditemukan alih kode ekstern dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris dan Arab serta alih kode intern dari bahasa Indonesia

ke bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ragam santai. Selain itu, ditemukan juga

campur kode yang ditemukan pada rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung

Post berupa campur kode kata, frasa, dan klausa. Alih kode pada rubrik “Buras”

dalam surat kabar Lampung Post terjadi dalam bahasa Inggris, Arab, dan Bahasa

Indonesia ragam santai, sedangkan campur kode pada rubrik “Buras” dalam surat

kabar Lampung Post terjadi dalam bahasa Jawa, Arab, dan Inggris.

Hasil penelitian terhadap alih kode dan campur kode pada rubrik “Buras” dalam

surat kabar Lampung Post jika dikaitkan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia

di SMA dapat diimplikasikan dengan KD 1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan
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keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi

dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi lisan dan tulis melalui teks

cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan novel. Alih kode dan campur kode

pada rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung Post juga dapat diimplikasikan

dengan materi pembelajaran dalam KD 3.3 Menganalisis teks editorial/opini, baik

melalui lisan maupun tulisan dan KD 4.3 Menyunting teks editorial/opini, sesuai

dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan.

Kesesuaian hasil penelitian dengan Kompetensi Dasar yang disebutkan di atas

dapat dibuktikan dengan adanya keanekaragaman bahasa baik bahasa Indonesia

ragam baku, bahasa Indonesia ragam santai, bahasa asing, setra bahasa

daerah.Dengan mengamati dan menyunting teks editorial atau opini, peserta didik

dapat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, peserta didik

mampu memahami dan membandingkan penggunaan bahasa Indonesia di bidang

jurnalistik, serta dapat memperkaya kosa kata yang dimiliki peserta didik.

Hasil penelitian ini dapat disandingkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia

pada tingkat SMA karena siswa yang telah menginjak tingkat pendidikan SMA

sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan berbahasa baik secara lisan

maupun tulisan yang berupa penggunaan bahasa Indonesia ragam baku, bahasa

Indonesia ragam santai, bahasa daerah, serta bahasa asing yang disebabkan oleh

berbagai macam faktor seperti lingkungan, bahan bacaan, lawan tutur, dan media

sosial. Dari beberapa faktor penentu penggunaan bahasa siswa tersebut membuat
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siswa mampu menggunakan lebih dari satu bahasa dalam komunikasi sehari-hari

sehingga siswa tersebut dapat dikatakan sebagai dwibahasawan.

Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung (direct

instructional) dan tidak langsung (indirect instructional). Pendekatan langsung

adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir,

dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi

langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Pada

pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, bertanya,

mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung

yang disebut dengan dampak pembelajaran (instructional effect). Pembelajaran

tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran

langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect).

Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap

yang terkandung KI 1 dan KI 2. Pengembangan nilai dan sikap ini sebagai proses

pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan

dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena

itu, dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, semua kegiatan intrakulikuler,

kokulikuler, dan ekstrakulikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan

masyarakat dalam rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait

dengan nilai dan sikap.
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Kegiatan inti menggunakan pendekata saintifik yang disesuaikan dengan

karakteristik mata pelajaran dan peserta didik . Guru memfasilitasi peserta didik

untuk melakukan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar/mengasosiasi,

dan mengomunikasikan. Pada kegiatan inti pembelajaran Bahasa Indonesia

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kenadirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

psikologis peserta didik. Pada setiap kegiatan, guru harus memperhatikan

perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2

antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin,

taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan

RPP.

Guru dapat memanfaatkan tuturan alih kode dan campur kode pada rubrik “Buras”

surat kabar Lampung Post sebagai contoh dalam kegiatan pembelajaran. Peserta

didik mendapatkan contoh bahasa yang sesuai atau tidak sesuai digunakan dalam

situasi tertentu dengan melakukan pengamatan sebelumnya. Peserta didik dapat

belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan

alih kode dan campur kode yang tidak sesuai dengan konteksnya. Hal ini sejalan

dengan kurikulum 2013 yang mengharuskan peserta didik aktif dan mampu

mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan menggunakan bahasa yang baik dan

benar.

Tuturan yang mengandung peralihan dan percampuran dari bahasa Indonesia baku

ke bahasa Indonesia ragam santai, bahasa daerah atau bahasa asing dapat

dijadikan sebagai bahan ajar oleh guru sebagai contoh. Tuturan yang mengandung
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alih kode dan campur kode pada rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post

dimanfaatkan sebagai bahan ajar dengan menyandingkan materi dalam

menganalisis teks editorial/opini, baik melalui lisan maupun tulisan dan

menyunting teks editorial/opini, sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik

secara lisan maupun tulisan. Bahan ajar memuat pengertian dan ciri-ciri teks

editorial/opini, pengertian alih kode dan campur kode, contoh penggunaan alih

kode dan campur kode pada penggalan teks editorial/opini. Pemanfaatan tuturan

alih kode dan campur kode yang terjadi pada rubruk “Buras” surat kabar

Lampung Post dijadikan sebagai media untuk mengembangkan penguasaan dua

bahasa yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik melalui latihan

menganalisis dan menyunting teks editorial/opini berdasarkan struktur dan kaidah

serta dapat mempresentasikan secara lisan maupun tulisan. Hal tersebut

memudahkan peserta didik menambah kemampuannya dalam melakukan variasi

bahasa sesuai dengan situasi yang ada di lingkungannya, seperti melakukan alih

kode dan campur kode.

Berikut ini contoh skenario pembelajaran bahasa Indonesia dengan alokasi waktu

2x45 menit (1 pertemuan). Hasil penelitian ini disandingkan dengan kompetensi

dasar 4.3 Menyunting teks editorial/opini, sesuai dengan struktur dan kaidah teks

baik secara lisan maupun tulisan. Sebelum memulai pelajaran guru memberi

waktu kepada peserta didik untuk berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik dan

mempersilakan peserta didik untuk merapikan pakaiannya sebagai perwujudan

dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 antara lain mensyukuri karunia

Tuhan, jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai

pendapat orang lain.
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Pada kegiatan awal guru menjelaskan tentang teks editorial/opini meliputi ciri-ciri

dan pengertian, kemudian guru membagi peserta didik ke dalam beberapa

kelompok. Kegiatan selanjutnya guru menampilkan sebuah contoh, yaitu sebuah

petikan opini pada rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post kepada peserta didik.

Contoh teks yang ditampilkan adalah teks yang di dalamnya terdapat alih kode

dan campur kode baik dari Bahasa Indonesia ke bahasa daerah, bahasa Inggris,

bahasa Jawa, dan bahasa Arab. Kemudian, guru menampilkan teks opini lain

secara lengkap untuk memberikan penjelasan mengenai struktur dan kaidah teks

editorial/opini, setelah itu, guru menampilkan dan menjelaskan langkah-langkah

membuat teks editorial/opini dengan penggunakan LCD.

Tahap berikutnya guru bersama dengan siswa melakukan diskusi dan tanya jawab

mengenai hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengamati sktuktur, kaidah,

ciri-ciri, dan langkah untuk menyusun sebuah teks editorial/opini. Kegiatan

diskusi mengenai teks editorial/opini dapat menambah pengetahuan dan

keterampilan siswa menganalisis teks editorial/opini yang meliputi sktruktur,

kaidah dan bahasa yang digunakan.

berikutnya tahap eksplorasi, guru memberikan topik yang sesuai dengan situasi

dan lingkungan peserta didik. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk

memproduksi sebuah teks editorial/opini dengan mengikuti kaidah dan

menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan topik yang diberikan, disamping

itu juga masing-masing kelompok ditugaskan menyisipkan dua bahasa atau lebih

ke dalam teks yang diproduksi sesuai dengan topik yang telah diberikan. Setelah

itu pekerjaan masing-masing kelompok diserahkan kepada kelompok lain secara

acak untuk diamati struktur dan bahasa yang digunakan. Lalu tahap selanjutnya
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adalah elaborasi, yakni mendiskusikan mengenai teks yang telah diamati untuk

mendapatkan kesimpulan. Dilanjutkan dengan dengan tahap konfirmasi, pada

tahap ini peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dengan menggunakan

laporan pengamatan dan juga mengungkapkan secara lisan di depan kelas.

Kegiatan terakhir yang dilakukan guru adalah memberikan tugas mengenai teks

editorial/opini kepada peserta didik dengan tujuan agar siswa lebih memahami

mengenai teks editorial/opini beserta variasi bahasa yang digunakan. Selanjutnya

guru menugaskan peserta didik untuk membuat rangkuman mengenai pelajaran

baru saja diberikan, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan,

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Guru melakukan

penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran

remidial, program pengayaan, konseling, tugas individu, serta menyampaikan

rencana pemelajaran pada pertemuan berikutnya.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian pada rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung

Post dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Bentuk-bentuk campur kode dan alih kode yang ditemukan dalam rubrik

“Buras” surat kabar Lampung Post adalah alih kode internal dan eksternal.

Alih kode internal berlangsung dari bahasa Indonesia baku ke bahasa

Indonesia ragam santai. Alih kode eksternal terjadi dari bahasa Indonesia

ke bahasa Inggris dan Arab, sedangkan bentuk campur kode yang terjadi

adalah campur kode kata, frasa, dan klausa yang terdiri atas bahasa

Indonesia nonbaku, bahasa daerah, bahasa Inggris dan bahasa Arab.

2. Faktor penyebab terjadinya campur kode adalah Faktor keterbatasan

penggunaan kode, faktor penggunaan istilah yang lebih populer, faktor

tempat tinggal dan waktu pembicaraan berlangsung, faktor topik, faktor

fungsi dan tujuan, faktor ragam dan tingkat tutur bahasa, untuk

membangkitkan rasa homor, dan untuk sekadar bergengsi. Sedangkan,

faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode adalah alih kode yakni

ingin dianggap “terpelajar, mengutip pembicaraan orang lain, dan mitra

bicaranya lebih mudah.
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3. Kaitan dengan materi pembelajaran campur kode dan alih kode pada

rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post terhadap pembelajaran Bahasa

Indonesia di SMA adalah penggunan alih kode dan campur kode yang

terdapat pada rubrik “Buras” sebagai bahan ajar dapat memudahkan

peserta didik menambah kemampuan dalam menggunakan dan

mengidentifikasi variasi bahasa sesuai dengan situasi yang ada di

lingkungannya, seperti melakukan alih kode dan campur kode.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan diantaranya bagi pengembang kajian

sosiolinguistik, khususnya pada kajian alih kode dan campur kode yang

berhubungan dengan opini dalam surat kabar, hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai referensi di bidang kebahasaaan. Bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia

hasi penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Guru dapat

memanfaatkan hasil penelitian ini agar pembelajaran lebih bervariasi untuk

menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan.



 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan 

ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-

faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur (Chaer dan Agustina, 2004: 4). Ilmu 

sosiolinguistik memperbincangkan antara pemakai dan pemakaian bahasa, tempat 

pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, pelbagai akibat adanya kontak dua buah 

bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu. 

Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik, dua 

bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, 

perlu diketahui apa itu sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang 

objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga, 

dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Kajian ini berusaha mengetahui 

bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung dan tetap. Linguistik adalah bidang 

ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai 

objek kajiannya. 

Masing-masing pakar sosiolinguistik memiliki definisi yang berbeda terhadap 

pengertian sosiolinguistik. Nababan (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 3) 
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mengemukakan bahwa pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan 

disebut sosiolinguistik. Fishman mengartikan sosiolinguistik sebagai kajian 

tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan  dan pemakaian 

bahasa karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah 

satu sama lain dalam satu masyarakat tutur, sedangkan Apple menyatakan 

sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks 

sosial dan kebudayaan (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 3). 

Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis sangat banyak sebab bahasa 

sebagai alat komunikasi verbal manusia memiliki aturan-aturan tertentu. Dalam 

penggunaannya, sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara 

menggunakan bahasa dalam aspek atau segi sosial tertentu seperti dirumuskan 

Fishman (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 7), yaitu “who speak, what language, 

to whom, when, and to what end”. Pertama, pengetahuan sosiolinguistik dapat 

dimanfaatkan dalam komunikasi atau berinteraksi. Kedua, sosiolinguistik 

memberikan pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam 

bahasa atau gaya bahasa apa yang harus digunakan jika berbicara dengan orang 

tertentu. Sebagai objek dalam sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati 

sebagai bahasa melainkan sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam 

masyarakat manusia. 

Bardasarkan beberapa pakar sosiolinguistik di atas, disimpulkan bahwa 

sosiolinguistik adalah salah satu subdisiplin ilmu linguistik yang mengkaji 

hubungan antara pemakai bahasa yang terjadi di masyarakat. Ilmu sosiolinguistik 

mempelajari segala hal yang berhubungan dengan bahasa yang digunakan 

seseorang dalam menjalin hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. 
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2.2 Variasi Bahasa 

Sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh 

penuturnya, meski berada dalam masyarakat tutur, penutur bahasa tersebut tidak 

merupakan kumpulan manusia yang homogen sehingga wujud konkret yang 

disebut parole, menjadi tidak seragam. Terjadinya keragaman bahasa bukan hanya 

karena penuturnya tidak homogen, melainkan karena kegiatan interaksi sosial 

yang merekan lakukan sangat beragam. Keragaman ini akan semakin bertambah 

jika bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak dan dalam 

wilayah yang sangat banyak. 

Variasi bahasa dapat dilihat dari enam segi, yaitu tempat, waktu, pemakai, 

pemakaian, situasi, dan status (Pateda, 1987: 61-71). Variasi bahasa dilihat dari 

segi tempat, yaitu dialek, bahasa daerah, kolokial dan vernakular. Dialek ialah 

seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda, memiliki ciri-ciri umum 

dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran 

lain dari bahasa yang sama serta tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari 

sebuah bahasa.  Bahasa daerah ialah bahasa yang dipakai penutur bahasa yang 

tinggal di daerah tertentu. Kolokial ialah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh 

masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Vernakular adalah bahasa lisan yang 

berlaku sekarang pada daerah atau wilayah tertentu. 

Sesuai dengan sifatnya yang fleksibel, bahasa akan terus berkembang dan 

bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Terjadinya keragaman dan 

kevariasian bahasa di dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh masyarakat 
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yang heterogen tetapi juga perbedaan pekerjaan, profesi, jabatan atau tugas para 

penutur dapat menyababkan adanya variasi bahasa (Suyanto, 2011: 81). 

Chaer dan Agustina (2004: 62) membedakan variasi-variasi bahasa sebagai 

berikut. 

1. Variasi dari Segi Penutur 

Variasi bahasa dari segi penutur dibagi menjadi empat jenis, yakni variasi bahasa 

yang bersifat perseorangan (idialek), variasi bahasa dari sekelompok penutur yang 

jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu 

(kronolek), dan variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas 

sosial para penuturnya (sosiolek).  

Menurut konsepnya, variasi bahasa dari segi penutur memiliki konsepnya masing-

masing. Variasi idiolek adalah variasi yang dimiliki oleh masing-masing individu 

seperti warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan lain-lain. 

Berbeda dengan variasi idialek, variasi dialek merupakan variasi yang dimiliki 

oleh sekelompok penutur yang menempati suatu wilayah yang memiliki kesamaan 

ciri yang menandai bahwa mereka berada pada suatu dialek. Kemudian variasi 

kronolek, variasi ini merupakan perbedaan variasi bahasa yang digunakan pada 

masa tertentu seperti perbedaan lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis. 

Terakhir merupakan variasi sosiolek, yakni variasi yang menyangkut masalah 

pribadi penuturnya seperti usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, 

dan lain-lain. 
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2. Variasi dari Segi Pemakainya 

Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya 

disebut dengan fungsiolek. Variasi ini biasanya membicarakan penggunaan gaya, 

atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa yang digunakan 

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dalam bidangnya masing-

masing. Misalnya, dalam bidang sastra, pendidikan, militer, jurnalistik, 

perekonomian, perdagangan, dan lain-lain.  

3. Variasi dari Segi Keformalan 

Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (dalam Chaer dan Agustina, 

2004: 70) membagi variasi bahasa atas lima macam gaya yaitu gaya atau ragam 

beku (frozen), gaya atau ragam resmi (formal), gaya atau ragam usaha 

(konsultatif), gaya atau ragam santai (casual), dan gaya atau ragam akrab 

(intimate). 

Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan dalam 

situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi misalnya upacara kenegaraan, 

khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, dan surat 

keputusan. ragam ini disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah 

ditetapkan secara mantap, tidak boleh diubah. 

Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato 

kenegaraan, rapat dinas, surat dinas, ceramah keagamaan, buku pelajaran, dan 

sebagainya. Pola atau kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai 

suatu acuan dasar. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan ragam bahasa 
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baku atau standar yang hanya digunakan dalam situasi resmi, dan tidak dalam 

situasi yang tidak resmi. 

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim digunakan 

dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat dinas, atau pembicaraan yang 

berorientasi kepada hasil dan produksi, sehingga dapat dikatakan ragam usaha ini 

adalah ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam usaha ini berada di 

antara ragam formal dan ragam informal atau ragam santai. 

Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan dalam 

situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib 

pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Ragam santai ini 

banyak menggunakan alegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang diperpendek. 

Kosakatanya banyak dipenuhi unsur leksikal dialek atau unsur daerah. 

Ragam akrab atau intim adalah variasi bahasa yang digunakan oleh para penutur 

yang hubungannya sudah akrab, seperti anggota keluarga atau dengan teman yang 

sudah akrab. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, 

pendek, dan dengan artikulasi yang sering tidak jelas, hal ini terjadi karena di 

antara partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang 

sama. 

4. Variasi dari Segi Sarana 

Variasi dari segi sarana dapat dilihat dari segi sarananya atau jalur yang 

digunakan. Berdasarkan sarana yang digunakan ragam bahasa dibagi menjadi dua, 

ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Informasi yang digunakan dalam 

ragam wacana lisan disampaikan secara lisan yang dibantu oleh unsur-unsur 
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nonsegmental atau unsur nonlinguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik 

tangan, gelengan kepala, dan sebagainya. Kemudian ragam bahasa tulis informasi 

yang digunakan berupa tulisan atau simbol-simbol serta tanda baca yang memiliki 

makna agar pembaca dapat mengerti apa yang ditulis. 

2.3 Kontak Bahasa 

2.3.1 Pengertian Kontak Bahasa 

Chaer dan Agustina (2004: 84) mengemukakan bahwa masyarakat tutur yang 

terbuka, artinya yang mempunyai hubungan dengan masyarakat tutur lain, tentu 

akan mengalami apa yang disebut dengan kontak bahasa dengan segala peristiwa-

peristiwa kebahasaan sebagai akibatnya. Pakar lain juga berpendapat bahwa 

masyarakat yang terbuka, artinya yang para anggotanya dapat menerima 

kedatangan anggota masyarakat lain, baik dari dari satu atau lebih dari satu 

masyarakat, terjadilah apa yang disebut dengan kontak bahasa (Chaer, 2007: 65). 

Aslinda dan Syahfafa (2007: 25) berpendapat bahwa kontak bahasa terjadi dalam 

masyarakat pemakai bahasa atau terjadi dalam situasi kemasyarakatan tempat 

seseorang mempelajari unsur-unsur sistem bahasa yang bukan bahasanya sendiri. 

Bahasa dari masyarakat yang menerima kedatangan akan saling memengaruhi 

dengan bahasa dari masyarakat yang datang. Hal yang sangat menonjol yang bisa 

terjadi dari adanya kontak bahasa adalah terjadinya atau terdapatnya yang disebut 

bilingualisme dan multilingualisme dengan berbagai macam kasus, seperti 

interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode (Chaer, 2007: 65). 

Indonesia merupakan negara yang multilingual, artinya, selain bahasa Indonesia 

yang digunakan secara nasional, terdapat pula ratusan bahsa daerah, yang 
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digunakan oleh para anggota masyarakat daerah itu untuk keperluan yang bersifat 

kedaerahan. Karena masyarakat multilingual yang mobilitas geraknya tinggi, 

anggota-anggota masyarakatnya akan cenderung untuk menggunakan dua bahasa 

atau lebih. Baik sepenuhnya maupun sebagian, sesuai dengan kebutuhannya, akan 

tetapi banyak pula masyarakat yang hanya menguasai satu bahasa. Orang yang 

hanya mengusai satu bahasa disebut monolingual, unilingual, atau monoglot; 

yang menguasai dua bahasa disebut bilingual; sedangkan yang menguasai lebih 

dari dua bahasa disebut multilingual, pluralingual, atau poliglot. 

Bloomfield dalam bukunya Language (1933:56) mengatakan bahwa bilingual 

adalah kemampuan seorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama 

baiknya. Weinrich (1968:10) berpendapat bahwa pengertian bahasa dalam  arti 

luas, menurutnya menguasai dua bahasa dapat berarti menguasai dua sistem kode, 

dua dialek atau ragam dari bahasa yang sama atau bisa dikatakan bahwa bilingual 

sebagai pemaka dua bahasa oleh seseorang secara bergantian. Pendapat yang sama 

dikemukakan oleh Haugen (1968:10) yang memasukkan penguasaan dua dialek 

dari satu bahasa ke bahasa yang sama ke dalam bilngualisme. 

Kefasihan kecakapan berbahasa seseorang untuk menggunakan dua buah bahasa 

sangat bergantung karena adanya kesempatan untuk menggunakan kedua bahasa 

tersebut. Kefasihan atau kemampuan terhadap dua bahasa akan memudahkan 

sesorang untuk secara bergantian menggunakan kedua bahasa itu. Begitu juga 

apabila kesempatan untuk menggunakan lebih dari dua buah bahasa. 
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2.3.2 Akibat Kontak Bahasa 

Akibat dari adanya kontak bahasa (termasuk kontak budaya), masyarakat yang 

bilingual atau multilungual terjadi perisitiwa yang disebut interferensi, integrasi, 

alih kode (code-switching), dan campur kode (code-mixing). Dari beberapa akibat 

adanya kontak bahasa di atas, penulis hanya membatasi pada alih kode dan 

campur kode. 

2.4 Alih Kode 

Alih kode merupakan salah satu akibat terjadinya kedwibahasaaan yang terjadi 

dalam suatu masyarakat tutur. 

2.4.1 Pengertian Alih Kode 

Masyarakat yang bilingual maupun multilingual yang multilingual seringkali 

mengalami peristiwa yang disebut alih kode. Alih kode menurut Apple (dalam 

Suwito, 1996: 80) yaitu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena 

perunahan situasi. Dalam bukunya, A.Chaedar (1989: 66) mengemukakan bahsa 

alih kode adalah peralihan dari satu dialek ke dialek lainnya. Lebih lanjut Hymes 

(dalam Chaer dan Agustina, 1995: 142) menyatakan bahwa alih kode adalah 

gejala bahasa yang bukan hanya terjadi antarbahasa, tetapi juga terjadi antar 

ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa. Pengalihan kode 

ini dilakukan dengan sadar dan sebab, sedangkan Nababan (1991: 6) berpendapat 

bahwa alih kode terjadi kalau keadaan berbahasa itu menuntut penutur mengganti 

bahasa atau ragam bahasa yang dipakai, dan Harimurti (2001: 7) secara singkat 

memberi definisi alih kode sabagai penggunaan variasi bahasa lain untuk 

menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain. 
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penggunaan dua bahasa atau lebih dalam alih kode menurut Suwito (1996: 80) 

ditandai oleh: (a) masing-masing bahasa mendukung fungsi-fungsi secara 

tersendiri sesuai konteksnya, (b) fungsi masing-masing bahasa disesuaikan 

dengan situasi yang relevan dengan perubahan konteks. Ciri-ciri itu menunjukkan 

bahwa di dalam alih kode, masing-masing bahasa masih mendukung fungsinya 

secara eksklusif, dan peralihan kode terjadi apabila penuturnya merasa bahwa 

situasi relevan dengan peralihan kodenya. 

Contoh dari peristiwa alih kode dari percakapan antara seorang sekretaris (S) dan 

majikan (M) yang dikutip dari Soewito (dalam Chaer, 2007: 68) sebagai berikut. 

S : Apakah Bapak sudah jadi membuat lampiran untuk surat? 

M : O, ya sudah. Inilah! 

S : Surat itu berisi permintaan borongan untuk memperbaiki kantor sebelah. 

Saya sudah kenal dia. Orangnya baik. Banyak relasi dan tidak banyak 

mencari untung. Lha saiki yen usahane pingin maju kudu wani ngono 

(sekarang, jika ingin maju harus berani bertindak demikian). 

S : Panci ngeten, Pak! (memang begitu, Pak!) 

M : Panci ngeten priye? (memang begitu, Bagaimana?) 

S : Tegesipun, mbok modalipun agenga kados menapa, menawi 

(maksudnya, betapa pun besarnya modal, kalau…) 

M : menawa ora akeh hubungane lan olehe mbathi kakean, usahane ora bakal 

dadi. Ngono karepmu? (kalau tidak banyak hubungannya dan terlalu 

mengambil banyak untung, usahanya tidak akan jadi. Begitu maksudmu?) 

S : lha inggih ngaten! (memang begitu, bukan?) 

M : o, ya apa surat untuk Jakarta sudah jadi dikirim kemarin? 

S : Sudah Pak. Bersama surat Pak Ridwan dengan Kilat khusus. 

Percakapan tesebut menunjukkan terjadinya alih kode antara bahasa Indonesia 

dengan bahasa Jawa. Percakapan di atas mengalami alih kode yang disebabkan 
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oleh perubahan situasi dan topik pembicaraan. Awal percakapan bersifat formal, 

yakni keduanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Tetapi ketika 

pembicaraan beralih pada sifat pribadi maka terjadi peristiwa alih kode. Akhirnya 

karena pokok pembicaraan kembali lagi ke masalah kantor, dan situasinya 

menjadi formal lagi, maka keduanya beralih lagi menggunakan bahasa Indonesia. 

2.4.2 Bentuk-Bentuk Alih Kode 

Soewito (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 114) membedakan dua macam alih 

kode yaitu alih kode internal dan alih kode eksternal. Alih kode internal adalah 

alih kode yang berlangsung antara bahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke 

bahasa Jawa atau sebaliknya. Sedangkan alih kode eksternal terjadi antara bahasa 

sendiri (salah satu bahasa atau ragam yang ada dalam verbal repertoire masyarakat 

tuturnya) dengan bahasa asing. 

Contoh alih kode eksternal: 

A dan B bercakap-cakap dalam bahasa Jawa, kemudian datanglah C yang 

merupakan warga negara Amerika yang hanya mengerti bahasa Inggris (A dan B 

adalah warga negara Indonesia yang dapat berbahasa Inggris) maka digunakanlah 

bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi. Setelah C pamit, A dan B meneruskan 

kembali bercakap-cakap menggunakan bahasa Jawa. 

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Alih Kode 

Alih kode terjadi karena adanya sebab-sebab yang dilakukan oleh penutur dalam 

suatu keadaan sadar. Fishman (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 108) 
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mengemukakan penyebab terjadinya alih kode, yakni siapa yang berbicara, 

dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. 

Apple (dalam Pateda, 1897: 86) menyatakan bahwa faktor situasional yang 

mempengaruhi peralihan kode adalah. 

a) siapa yang berbicara dan pendengar; 

b) pokok pembicaraan; 

c) konteks verbal; 

d) bagaimana bahasa dihasilkan; 

e) lokasi. 

Peralihan kode juga dipengaruhi oleh pokok pembicaraan yang bersifat formal 

dan informal. Pokok pembicaraan tercermin pada konteks verbal. Sehubungan 

dengan konteks verbal, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Kedua aspek 

tersebut adalah. 

a) bahasa orang yang ikut dalam pembicaraan; 

b) bahasa pembicaraan. 

Pateda (1987: 90) menyatakan bahwa penutur mengalihkan pembicaraan 

disebabkan oleh: 

a) adanya selipan dari lawan bicara; 

b) pembicaraan teringat pada hal-hal yang perlu dirahasiakan; 

c) salah bicara (slip of the tangue); 

d) rangsangan lain yang menarik perhatian; 

e) hal yang direncanakan. 

Selanjutnya Bloonfield (dalam Pateda, 1987: 85) mengemukakan penyebab 

terjadinya alih kode, yaitu adanya stimulus baru, dorongan batin, dam pokok 

pembicaraan. 

Sementara itu Chaer dan Agustina (2010: 108) mengemukakan penyebab 

terjadinya alih kode antara lain. 
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a) Pembicara atau Penutur 

Seorang pembicara atau penutur seringkali melakukan alih kode untuk 

mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakan yang dilakukan. Alih kode 

untuk memperoleh keuntungan ini biasanya dilakukan oleh penutur yang dalam 

peristiwa tutur mengharapkan bantuan lawan tuturnya. 

b) Lawan Bicara atau Lawan Tutur 

Lawan bicara atau lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya, 

karena di penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur. 

Dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa si lawan tutur kurang atau sedikit 

kurang karena memang mungkin bukan bahasa pertamanya. Apabila lawan tutur 

berlatar belakang bahasa yang sama dengan penutur maka alih kode yang terjadi 

berupa peralihan varian (baik regional maupun sosial), ragam, gaya, atau register. 

Alih bahasa akan terjadi jika si lawan tutur itu berlatar belakang bahasa yang tidak 

sama denga penutur. 

c) Perubahan Situasi Karena Hadirnya Orang Ketiga 

kehadiran orang ketiga atau orang lain yang memiliki latar belakang bahasa 

berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat 

menyebabkan terjadinya alih kode. Status orang ketiga dalam alih kode juga 

menentukan bahasaatau varian yang digunakan dalam suatu percakapan. Berikut 

contoh alih kode dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia karena kehadiran orang 

ketiga. 
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Contoh: Ibu S : “Bu H, kumaha cai tadi wengi? Di abdi mah tabuh 

sepuluh membe ngocor, kitu ge alit” (Bu H, bagaimana air ledeng 

tadi malam? Di rumah saya sih pukul sepuluh baru keluar, itu pun 

kecil). 

 Ibu H : “Sami atuh. Bagaimana Bu N, kan biasanya baik”. 

 Ibu N : “Mungkin karena pipa ledeng sedang diperbaiki, makanya 

air dibatasi sehingga air yang sampai ke rumah warga menjadi 

sedikit”. 

Pada contoh di atas, Ibu N adalah orang Minang yang tidak menguasai bahasa 

Sunda maka pilihan satu-satunya untuk beralih kode ke bahasa Indonesia. Hal ini 

karena bahasa Indonesia itu yang dipahami itu yang dipahami oleh mereka 

bertiga. Contoh lain, beberapa orang mahasiswa sedang duduk-duduk di ruang 

kuliah sambil bercakap-cakap dalam bahasa santai. Tiba-tiba datang seorang 

dosen turut berbicara sehingga para mahasiswa itu beralih kode dengan 

menggunakan bahasa Indonesia ragam formal. Alasannya karena kehadiran orang 

ketiga yang berstatus dosen ini mengharuskan mereka untuk menggunakan ragam 

formal itu. Kecuali kalau dosen memulai dengan ragam santai. 

d) Perubahan Dari Situasi Bicara 

perubahan situasi bicara dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Alih kode yang 

terjadi bisa dari ragam formal ke informal, misalnya dari ragam bahasa Indonesia 

formal menjadi ragam bahasa santai, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah 

atau sebaliknya. 

e) Berubahnya Topik Pembicaraan 

peristiwa alih kode dipengaruhi juga oleh pokok pembicaraan. Pada contoh 

sebelumnya terjadi percakapan antara sekretaris dan atasannya dengan topik surat 

dinas, maka digunakan bahasa Indonesia. Ketika topiknya bergeser pada topik 
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pribadi orang yang dikirimi surat, terjadilah alih kode dari bahasa Indonesia ke 

bahasa Jawa. Sebaliknya, ketika topik kembali lagi tentang surat dinas alih kode 

pun terjadi lagi dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Penyebab alih kode itu 

adalah perpindahan topik, karena berpindahnya situasi topik dari situasi formal ke 

situasi tidak formal. Alih kode tidak akan terjadi meskipun topik pembicaraan 

berganti, misalnya, dari topik pengiriman surat menjadi topik penagihan hutang 

atau pembayaran gaji pegawai sebab situasi topiknya tetap formal yang dalam 

masyarakat Indonesia harus menggunakan ragam resmi. 

Widjajakusumah (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 112-113) melaporkan hasil 

penelitiannya mengenai sebab-sebab terjadinya alih kode dari bahasa Sunda ke 

bahasa Indonesia dan sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Sundadi kota 

Bandung. Verbal repertoire penutur Sunda ini adalah bahasa Sunda ragam halus 

dan ragam kasar (yang penggunaannya juga tertentu), bahasa Indonesia dengan 

ragam baku dan ragam nonbakunya, dan bahasa bahasa Indonesia Jawa Barat, 

yakni bahasa Indonesia yang kesunda-sundaan. Setiap bahasa dan ragam-

ragamnya itu mempunyai fungsi pemakaian tertentu. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, peneliti lebih mengacu pada teori alih 

kode dari Widjajakusumah (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 112-113) yang 

menyatakan bahwa penyebab terjadinya alih kode dari bahasa Sunda ke bahasa 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) kehadiran orang ketiga; 

2) perpindahan topik dari yang nonteknis ke yang teknis; 

3) beralihnya suasana bicara; 

4) ingin dianggap “terpelajar”; 
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5) ingin menjauhkan jarak; 

6) menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam bahasa Sunda; 

7) mengutip pembicaraan orang lain; 

8) Terpengaruhnya lawan bicara yang beralih ke bahasa Indonesia; 

9) Mitra bicaranya lebih mudah; 

10) berada di tempat umum; 

11) menunjukkan bahasa pertamanya bukan bahasa Sunda; 

12) beralihnya media/sarana bicara. 

Adapun penyebab alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Sunda adalah: 

1) perginya orang ketiga; 

2) topinkya beralih dari hal teknis ke hal nonteknis; 

3) suasana beralih beralih dari resmi ke tidak resmi, dari situasi kesundaan ke 

keindonesiaan; 

4) merasa ganjil untuk tidak berbahasa Sunda dengan orang sekampung; 

5) ingin mendekatkan jarak; 

6) ingin beradab-adab dengan menggunakan bahasa Sunda halus dan berakrab-

akrab dengan bahasa Sunda kasar; 

7) mengutip dari peristiwa bicara lain; 

8) terpengaruh oleh lawan bicara yang berbahasa Sunda; 

9) perginya generasi muda, mitra bicara lain yang lebih muda; 

10) merasa di rumah sendiri, bukan di tempat umum; 

11) ingin menunjukkan bahasa pertamanya adalah bahasa Sunda; 

12) beralih bicara tanpa alat-alat seperti telepon. 

2.5 Campur Kode 

Campur kode merupakan salah satu akibat terjadinya peristiwa kedwibahasaan 

dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat. 
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2.5.1 Pengertian Campur Kode 

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang bilingual ini terdapat dua peristiwa yang 

lazim terjadi yakni alih kode dan campur kode. Kesamaan yang ada antara campur 

kode dan alih kode adalah digunakannya dua bahasa atau lebih, atau dua varian 

dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Banyak ragam pendapat 

mengenai perbedaan alih kode dan campur kode. Setiap bahasa atau ragam bahasa 

yang digunakan memiliki fungsi otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar 

dan sengaja dengan sebab-sebab tertentu disebut dengan alih kode, sedangkan 

kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanya berupa serpihan-

serpihan (pieces) saja tanpa fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode disebut 

dengan campur kode (Chaer dan Agustina, 2004: 114). Suyanto (2011: 83) 

menyatakan bahwa campur kode merupakan peristiwa pencampuran dua atau 

lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu peristiwa tutur. 

Thelander (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 115) mengemukakan bahwa dalam 

suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa bahasa ke klausa bahasa 

lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi apabila di dalam suatu 

peristiwa tutur, klausa-klausa atau frase-frase yang digunakan terdiri atas klausa 

dan frase campuran (hybrid clauses, hybrid phrases), dan masing-masing klausa 

atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri maka peristiwa yang 

terjadi adalah campr kode. 

Fasold (dalan Chaer dan Agustina, 2004: 115) menawarkan criteria gramatikal 

untuk membedakan campur kode dan alih kode. Apabila seseorang menggunakan 

satu kata atau frasa dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Tetapi, 
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apabila satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatikal satu bahasa dan bahasa 

berikutnya disusun berdasarkan struktur gramatikal bahasa lain, maka peristiwa 

yang terjadi adalah alih kode. Sebagai contoh perhatikan percakapan berikut yang 

dilakukan oleh penutur dwibahasawan Indonesia-Cina Putunghoa di Jakarta yang 

dikutip dari laporan Haryono (Chaer dan Agustina, 2004: 117). 

Lokasi  : Di bagian iklan kantor surat kabar Harian Indonesia 

Bahasa  : Indonesia dan Cina Putunghoa 

Waktu  : Senin, 18 November 1988, pukul 11.00 WIB. 

Penutur : Informan III (inf) dan pemasang iklan (PI) 

Topik  : Memilih halaman untuk memasang iklan 

Inf III : NI mau pasang di halaman berapa? (Anda mau pasang di halaman 

berapa) 

PI  : Di baban aja deh (di halaman depan sajalah) 

Inf III : Mei you a! Kalau mau di halaman lain; baeil di baban penuh lho! 

Ngaak ada lagi (kalau mau di halaman lain. Hari Selasa di halaman 

depan penuh lho. Tidak ada lagi). 

PI : Na wo xian gaosu wodejingli ba. Ta you de di baban a (kalau 

demikian saya beritahukan direktur dulu. Dia maunya di halaman 

delapan). 

Inf III : hao, ni guoso tab a. jintian dagoang goa hen duo. Kalau mau ni 

buru-buru datang lagi (baik, kamu beri tahu dia. Iklan hari ini 

sangat banyak. Kalau mau harus segera datang lagi). 

Menurut Haryono, kedua partisipan itu sudah akrab. Hal itu tampak dari 

penggunaan pronominal persona kedua ni “kamu”. Kata ganti yang sama yang 

menyatakan hormat adalah Xiansheng. Dilihat dari segi penggunaan bahasa Cina 

Putunghoa, yaitu bahasa Cina dialek Beijing (yang disepakati untuk digunakan 

sebagai bahasa pergaulan umum atau sebagai alat komunikasi resmi di RRC dan 

Taiwan), tampaknya tidak begitu menyimpang dari kaidah yang ada. Tetapi dari 

segi bahasa Indonesia, digunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta bukan bahasa 
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Indonesia ragam baku. Dapat dilihat bahwa meskipun pembicaraan tentang 

pemasangan iklan adalah masalah formal, tetapi nyatanya ragam bahasa yang 

digunakan bukan ragam formal melainkan ragam informal. 

Ciri yang menonjol dalam campur kode ini adalah kesantaian atau situasi 

informal. Dalam situasi berbahasa formal, jarang terjadi campur kode, kalau 

terdapat campur kode dalam keadaan itu dikarenakan tidak ada kata atau 

ungkapan yang tepat untuk menggantikan bahasa yang sedang dipakai sehingga 

perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau bahasa asing (Nababan 

dalam Aslinda dan Syahfafa, 2007: 87). 

2.5.2 Bentuk-Bentuk Campur Kode 

Dalam peristiwa tutur klausa-klausa atau frase-frase yang digunakan terdiri atas 

klausa dan frasa campuran yang masing-masing tidak mendukung lagi fungsi 

sendiri-sendiri, maka peristiwa tersebut adalah campur kode (Thelander dalam 

Chaer dan Agustina, 2004: 115). Pendapat lain seperti Fasold (dalam Chaer dan 

Agustina, 2004: 115) menyatakan jika seseorang menggunakan satu kata atau 

frase dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Berdasarkan pendapat 

Thelander dan Fasold, Chaer dan Agustina (2004: 116-117) menarik kesimpulan 

bahwa campur kode adalah pencampuran serpihan kata, frase dan klausa di dalam 

bahasa lain yang digunakan. Intinya ada satu bahasa yang dipakai, tetapi di 

dalamnya terdapat serpihan-serpihan bahasa lain. 

Berikut bentuk campur kode berdasarkan pendapat Thelander dan Fasold yang 

juga didukung oleh Chaer dan Agustina (2004: 115). 
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a). Campur Kode Berwujud Kata 

kata merupakan satuan terkecil dan dapat menduduki salah satu fungsi sintaksis 

(subjek, predikat, objek, atau keterangan) (Chaer, 2008: 5). Seorang penutur yang 

bilingual sering melakukan campur kode dengan menyisipkan unsur-unsur dari 

bahasa lain yang berupa penyisipan kata. Berikut contoh campur kode dengan 

penyisipan unsur berupa kata. 

Contoh: “Sampean mau ke mana, Gus?” 

Contoh kalimat di atas adalah kalimat bahasa Indonesia yang terdapat sisipan 

bahasa Jawa yakni pada kata sampean. Kata sampean dalam bahasa Indonesia 

bermakna kamu. Maka campur kode yang terjadi pada kalimat di atas adalah 

campur kode kata. 

b). Campur Kode Berwujud Frasa 

Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang dapat 

saling mengisi salah satu fungsi dalam kalimat dan bersifat nonpredikatif 

(Tarmini, 2010: 11). Berikut adalah contoh campur kode dengan penyisipan yang 

berupa frasa. 

Contoh: “Kalau kita tidak berusaha piye kabare perut kita?” 

„kalau kita tidak berusaha bagaimana kabar perut kita?‟. 

Contoh kalimat di atas adalah kalimat bahasa Indonesia yang terdapat sisipan 

bahasa Jawa yakni pada kata piye kabare. Kata piye kabare dalam bahasa 
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Indonesia bagaimana kabar. Maka campur kode yang terjadi pada kalimat di atas 

adalah campur kode frasa. 

c). Campur Kode Berwujud Klausa 

Ramlan mengemukakan bahwa klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas 

subjek dan predikat baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak 

(dalam Tarmini, 2010: 28). Berikut adalah contoh campur kode dengan 

penyisipan yang berupa klausa. 

Contoh: “semakin lama hubungan mereka semakin dekat, trisno jalaran kulino”. 

„semakin lama hubungan mereka semakin dekat, cinta karena terbiasa‟. 

Kalimat di atas merupakan bentuk campur kode klausa karena terdapat sisipan 

klausa bahasa Jawa yaitu trisno jalaran kulino yang berarti cinta karena terbiasa. 

2.5.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Campur Kode (Code Mixing) 

Latar belakang terjadinya campur kode pada dasarnya dapat dikategorikan 

menjadi dua tipe yang berlatar belakang sikap dan tipe yang berlatar belakang 

kebahasaan. Kedua tipe tersebut saling ketergantungan dan tidak jarang saling 

tumpang tindih yang dapat menyebabkan munculnya campur kode. 

Ciri yang paling menonjol terjadinya campur kode adalah kesantaian atau situasi 

nonformal. Namun bisa terjadi karena keterbatasan kode, ungkapan yang tidak 

ada padanannya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain walaupun 

hanya mendukung satu fungsi. 

Menurut Suandi (2014: 143) sebab-sebab terjadinya gejala campur kode sebagai 

berikut. 
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1. Keterbatasan Penggunaan Kode 

Faktor keterbatasan kode terjadi apabila penutur melakukan campur kode 

karena tidak mengerti padanan kata, frasa, atau klausa dalam bahasa dasar yang 

digunakannya. Keterbatasan ini menyebabkan penutur menggunakan kode 

yang lain dengan kode dasar pada pemakain kode sehari-hari. 

2. Penggunaan Istilah yang Lebih Populer 

Dalam kehidupan sosial, terdapat kosakata tertentu yang dinilai mempunyai 

padanan yang lebih populer. 

3. Pembicara dan Pribadi Pembicara 

Pembicara terkadang sengaja melakukan campur kode terhadap mitra bahasa 

karena dia memiliki maksud dan tujuan. 

4. Mitra Bicara 

Mitra bicara dapat berupa individu atau kelompok. Dalam Masyarakat 

bilingual, seorang pembicara yang mula-mula menggunakan satu bahasa dapat 

melakukan campur kode menggunakan bahasa lain dengan mitra bicaranya 

yang memiliki latar belakang daerah yang sama. 

5. Tempat Tinggal dan Waktu Pembicaraan Berlangsung 

6. Modus Pembicaraan 

Modus pembicaraan merupakan sarana yang digunakan untuk berbicara. 

Modus lisan (tatap muka, melalui telepon, atau audio visual) lebih banyak 

menggunakan ragam nonformal dibandingkan dengan modus tulis (surat dinas, 

surat kabar, buku ilmiah) yang biasanya menggunakan ragam formal. 

7. Topik 

Campur kode dapat disebabkan karena faktor topik. Topik ilmiah disampaikan 
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dengan menggunakan ragam formal. Topik nonilmiah disampaikan dengan 

“bebas” atau “santai” dengan menggunakan ragam nonformal. Dalam ragam 

nonformal terkadang terjadi “penyisipan” unsur bahasa lain, di samping itu 

topik pembicaraan nonilmiah (percakapan sehari-hari) menciptakan 

pembicaraan yang santai. Pembicaraan yang santai tersebutlah yang kemudian 

mendorong adanya campur kode. 

8. Fungsi dan Tujuan 

Fungsi bahasa digunakan dalam pembicaraan didasarkan pada tujuan 

berkomunikasi. Campur kode dapat terjadi karena situasi dipandang tidak 

sesuai atau relevan. 

9. Ragam dan Tingkat Tutur Bahasa 

Pemilihan ragam dan tingkat tutur bahasa banyak didasarkan pada 

pertimbangan ini menunjukkan suatu pendirian terhadap topik tertentu dengan 

situasi tertentu. Campur kode lebih sering muncul pada penggunaan ragam 

nonformal atau tutur bahasa daerah jika dibandingkan dengan penggunaan 

ragam bahasa tinggi. 

10. Hadirnya Penutur Ketiga 

Dua orang yang berasal dari etnis yang sama pada umumnya saling 

berinteraksi dengan bahasa kelompok etnik. Tetapi apabila kemudian hadir 

orang ketiga dalam pembicaaan tersebut dan orang tersebut memiliki latar 

belakang kebahasaan yang berbeda, maka bisanya dua orang yang pertama 

beralih kode ke bahasa yang dikusasai oleh orang ketiga tersebut. Hal tersebut 

dilakukan untuk menetralisasi situasi dan sekaligus menghormati hadirnya 

orang ketiga tersebut. 
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11. Pokok Pembicara 

Pokok pembicara atau topik merupakan faktor dominan yang menentukan 

terjadinya campur kode. Pokok pembicaraan pada dasarnya dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu. 

a) Pokok pembicaraan yang bersifat formal 

b) Pokok pembicaraan yang bersifat internal 

12. Untuk Membangkitkan Rasa Humor 

Campur kode sering dimanfaatkan pemimpin rapat untuk menghadapi 

ketegangan yang mulai timbul dalam memecahkan masalah atau kelesuan 

karena tidak cukup lama bertukar pikiran, sehingga memerlukan rasa humor. 

13. Untuk Sekedar Bergengsi 

Sebagian penutur ada yang melakukan campur kode sekadar untuk bergengsi. 

Hal ini terjadi jika faktor situasi, lawan bicara, topik dan faktor-faktor 

sosiosituasional yang lain sebenarnya tidak mengharuskan penutur untuk 

melakukan campur kode atau dengan kata lain naik fungsi kontekstualnya 

maupun situasi relevansinya. 

2.6 Jurnalistik 

2.6.1 Pengertian Jurnalistik 

Jurnalistik berasal dari kata “journal” atau “dujour” yang berarti hari, di mana 

segala berita atau warta sehari termuat dalam lembaran yang dicetak (Assegaf 

dalam Romli, 2009: 99). Dalam kamus bahasa Inggris “journal” diartikan sebagai 

majalah, surat kabar, dan diary (buku catatan harian), sedangkan “journalistic” 

diartikan kewartawanan (warta=berita, kabar). 
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Karena kemajuan teknologi dan ditemukannya percetakan surat kabar dengan 

sistem silinder (rotasi), maka istilah “pers” pun muncul. Sehingga orang 

mengidentikkan istilah “jurnalistik” dengan “pers”, yang dalam bahasa Inggris 

(press) berarti mesin pencetak, mencetak, orang-orang yang terlibat dalam 

kepenulisan atau produksi berita, menekan, dan sebagainya. Secara sederhana, 

jurnalistik dipahami sebagai proses kegiatan meliputi, membuat, dan 

menyebarkan peristiwa (news) dan pandangan (views) kepada khalayak melalui 

saluran media massa (cetak atau elektronik). Pelakunya disebut jurnalis atau 

wartawan, Romli, 2009: 100). 

2.6.2 Bahasa Jurnalistik 

Karya tulis di media massa biasanya menggunakan ragam bahasa jurnalistik. 

Ragam bahasa jurnalistik atau journalism berasal dari kata journal, artinya catatan 

harian mengenai kejadian sehari-hari. Dugal (dalam Pujiono 2013: 92) 

menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari 

fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting keberadannya di 

manapun dan kapanpun. Substansi di dalamnya tidak mengenal perubahan-

perubahan, sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan. Tujuan jurnalisme adalah 

untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau masyarakat secara 

jelas melalui media elektronik maupun surat kabar. Secara sederhana, bahasa 

jurnalistik dapat diartikan sebagai gaya bahasa wartawan dalam menulis berita. 

Berikut ini beberapa catatan tentang bahasa jurnalistik yang dikumpulkan Romli 

(dalam Pujiono 1993: 96). 
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Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan sebagai pengantar sebuah berita. 

Berita berasal dari bahasa Sansekerta, yakni vrit yang dalam bahasa Inggris 

disebut write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang 

menyebutnya vri a artinya kejadian atau yang telah terjadi. Vri a dalam bahasa 

Indonesia kemudian menjadi berita atau warta (Iswandi dalam Prastyo, 2010: 74). 

Pakar lain seperti Dean M. Lyle Spencer, Wiiard C. Bleyer, William S. Maulsby, 

dan Eric C. Hepwood sama-sama menekankan unsur “menarik perhatian” dalam 

definisi berita yang mereka buat. Berita adalah laporan tentang suatu kejadian 

yang dapat menarik perhatian pembaca (Assegaff dalam Romli, 2009: 4). Michael 

V. Charnley (dalam Romli 2009: 5) mengemukakan pengertian yang lebih 

lengkap “berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang 

factual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut 

kepentingan mereka”. 

2.6.3 Media Massa 

Hasil tulisan jurnalistik yang akan dipublikasikan atau dikomunikasikan biasanya 

menggunakan media massa dan media cetak. Media massa adalah alat komunikasi 

yang boleh dimanfaatkan untuk semua orang (Djuroto dalam Prasetyo, 2010: 76). 

Media massa cetak yang paling dekat dan terjangkau oleh masyarakat adalah surat 

kabar.  

2.6.4 Surat Kabar 

Surat kabar dalam mempresentasikan realitas termasuk ideologi tertentu 

menggunakan bahasa, sehingga realitas yang sebenarnya menjadi terdistorsi. Pada 

konteks ini, surat kabar bukan saja menjadi titik perhatian dari ilmu komunikasi 
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melainkan juga dapat menjadi kajian kebahasaan. Adalah kumpulan berita artikel, 

cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas plano, terbit 

secara teratur, bisa setiap hari atau seminggu sekali., (Prasetyo, 2010: 77). 

2.6.5 Kolom 

Kolom (column) adalah sebuah rubrik khusus di media massa cetak yang 

berisikan karangan atau tulisan pendek, yang berisikan pendapat subjektif 

penulisnya tentang suatu masalah. Rubruk khusus ini umumnya bernama asli 

“kolom”, namun ada pula media massa yang menggunakan nama lain seperti 

“Resonansi” dan “Refleksi” pada Harian Republika, ”Asal Usul” pada Harian 

Kompas, :Perspektif” pada Harian Ummat, dan sebagainya, (Romli, 2009: 89). 

Menurut Soeseno (dalam Romli 2009: 90) kolom atau tulisan opini isinya hanya 

pendapat. Penulisnya dituntut agar yang dikemukakannya itu benar-benar 

pendapatnya saja. Berbeda dengan tulisan artikel yang berisi pendapat namun 

disertai tuturan data, fakta, berita, atau argumentasi berdasarkan teori keilmuan 

yang mendukung pendapatnya tentang suatu masalah. Penulis kolom disebut 

kolomnis (columnist). Kolomnis diartikan sebagai seorang penulis yang 

menyumbangkan karangan (artikel) pada suatu media massa secara tetap. 

2.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas diharapkan menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Hal ini sejalan dengan UURI No. 

20 tahun 2003 Bab VII pasal 33 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia 

sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 
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Namun sebagian besar bahan yang digunakan sebagai materi pembelajaran di 

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas masih ditemukan beberapa bahasa 

asing, daerah, dan bahasa Indonesia ragam santai sebagai hasil dari kontak dan 

variasi bahasa. 

Belajar bahasa, khususunya pembelajar bahasa Indonesia yang diarahkan untuk 

meninngkatkan keterampilan berbahasa siswa, baik keterampilan yang bersifat 

reseptif (membaca dan mendengar) maupun yang bersifat produktif (berbicara dan 

menulis). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran bahasa dapat tercapai.  Salah satu 

komponen dalam sistem pembelajaran adalah sumber belajar dan seorang guru. 

Guru harus tahu lebih banyak dan lebih mendalam lagi mengenai pemanfaatan 

media pembelajaran guna mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar dan 

media tersebut dapat berupa buku, komik, surat kabar, majalah, bulletin, 

pamphlet, dan lain-lain. Bahan-bahan ini lebih mengutamakan kegiatan membaca 

dan penggunaan simbol-simbol kata secara visual (Suliani, 2000: 122). 

Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru selalu bermula dari 

komponen-komponen yang tertuang di dalam kurikulum. Pernyataan ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan 

oleh guru merupakan bagian utama dari pendidikan formal yang syarat mutlaknya 

adalah adanya kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian, guru dalam 

merancang program pembelajaran maupun melaksanakan proses pembelajaran 

akan selalu berpedoman pada kurikulum (Damyati dan Mudjiono, 2006: 263). 
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Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bagian 

kegiatan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Pembelajaran merupakan aktulisasi kurikulum yang menurut keaktifan guru 

dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan 

rencana yang diprogramkan (Mulyasa dalam suliani, 2010:1). Bahasa memiliki 

peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik 

dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, 

budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada 

dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Implementasi kurikulum 2013 merupakan akulturasi kurikulum dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Hal 

tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai 

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogram (Mulyasa, 2013: 99). 

Kurikulum 2013 menyadari peran penting bahasa sebagai wahana untuk 

menyebarkan pengeahuan dari seseorang ke orang lain. Penerima akan dapat 

menyerap pengetahuan yang disebarkan tersebut hanya bila menguasai bahan 

yang dipergunakan dengan baik, dan demikian juga berlaku untuk pengirim. 
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Ketidaksempurnaan pemahaman bahasa akan menyebabkan terjadinya distorsi 

dalam proses pemahaman terhadap pengetahuan. Apapun yang akan disampaikan 

pendidikan kepada peserta didiknya hanya akan dapat dipahami dengan baik 

apabila bahasa yang dipergunakan dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah 

pihak. 

Dalam sebuah pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah, materi yang diajarkan 

tidak lepas dari pengaruh perkembangan bahasa yang berkembang di masyarakat. 

Bahasa Indonesia yang berkembang di masyarakat adalah bahasa yang sudah 

mengalami peristiwa yang disebut kontak bahasa dan variasi bahasa, sehingga 

bahasa yang dipakai oleh masyarakat tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

akan penulis jadikan pedoman dalam penerapan alih kode dan campur kode pada 

pembelajaran di SMA yang menggunakan kurikulum 2013. Berikut ini adalah 

kompetensi inti dan kempetensi dasar yang dapat diimplikasikan dalam penelitian 

penulis yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII/Genap KD 3.3 

Menganalisis teks editorial/opini, baik melalui lisan maupun tulisan dan  KD 4.1 

Menginterpretasi makna teks editorial/opini, baik secara lisan maupun tulisan. 

Tujuan yang harus dicapai yaitu peserta didik mampu menganalisis teks 

opini/editorial yang mengandung campur kode dan alih kode serta 

mengungkapkan hasil pengamatannya secara lisan maupun tulisan. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan 

lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Moleong, 

2005: 5). Data dalam penelitian ini berupa alih kode dan campur kode pada surat 

kabar Lampung Post dalam rubrik “Buras”. Data yang akan diperoleh dari 

penelitian berupa bentuk-bentuk serta faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode 

dan campur kode pada surat kabar Lampung Post dalam rubrik “Buras” serta 

implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk dan sebab-sebab terjadinya alih 

kode dan campur kode dalam rubrik “Buras” pada surat kabar Lampung Post 

dalam bentuk kata-kata dan bukan berupa angka statistik. Dalam hal ini penulis 

mendeskripsikan campur kode dan alih kode dalam rubrik “Buras” Surat kabar 

Lampung Post dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 
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3.2 Sumber Data 

Sumber data ini termasuk ke dalam jenis dokumen resmi yang dikelompokkan ke 

dalam dokumen berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga 

sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada 

media masa. Sumber data dalam penelitian ini adalah rubrik “Buras” dalam surat 

kabar Lampung Post yang dibatasi dalam kurun waktu 2 bulan, dari tanggal 20 

Agustus 2016 sanpai dengan 23 Oktober 2016. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penelitian, teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik simak. Teknik simak 

merupakan teknik yang didalamnya peneliti hanya bertindak sebagai peneliti dan 

tidak terlibat di dalam tuturan. Dalam hal ini peneliti menggunakan rubrik 

“Buras” surat kabar Lampung Post yang dibatasi dalam kurun waktu dua bulan, 

terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016. Teknik 

pengumpulan data berikutnya adalah teknik catat, yaitu teknik yang dilakukan 

dengan cara menulis hal penting atau yang diperlukan dengan menggunakan alat 

tulis tertentu. 

Selanjutnya, dalam proses menyimak peneliti mengunduh rubrik “Buras” surat 

kabar Lampung Post. Proses berikutnya adalah mengumpulkan seluruh artikel 

yang ada di dalam rubrik “Buras” dan menandai bagian yang kemungkinan 

terdapat campur kode dan alih kode di dalamnya. 
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3.3.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan sebagai berikut. 

1. Membaca surat kabar Lampung Post pada rubrik “Buras” 

2. Mengunduh/membeli surat kabar Lampung Post pada rubrik “Buras” 

3. Mencatat tuturan percakapan yang mengandung alih kode dan campur 

kode ke dalam tabel data yang telah disiapkan. 

4. Mengidentifikasi alih kode dan campur kode ke dalam indikator yang 

telah disiapkan. 

5. Menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk alih kode dan 

campur kode. 

6. Menjelaskan bentuk-bentuk alih kode dan campur kode serta faktor-faktor 

penyebabnya. 

7. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode dan 

campur kode. 

8. Triangulasi data penelitian (mengecek kembali data yang telah diperoleh surat  

kabar Lampung Post pada rubrik “Buras” 

9. mendeskripsikan implikasi alih kode dan campur kode dalam surat  kabar 

Lampung Post pada rubrik “Buras” 

Sebagai gambaran kajian alih kode dan campur kode tersebut, berikut tabel 

analisis data. 
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3.1 Tabel Indokator Campur Kode dan Alih Kode 

No Indikator Subindikator Deskriptor 

1. Alih Kode Alih Kode 

Internal 

Alih kode yang terjadi bila si pembicara 

dalam pergantian bahasanya 

menggunakan bahasa yang masih dalam 

ruang lingkup bahasa nasional atau 

antardialek dan dalam satu daerah 

tertentu atau antarbeberapa ragam dan  

gaya yang terdapat dalam satu dialek. 

Alih Kode 

Eksternal 

Alih kode yang dalam pergantian 

bahasa penutur mengubah bahasanya 

dari bahasa satu ke bahasa lainnya yang 

tidak sekerabat (bahasa asing). 

2. Campur 

Kode 

Campur kode kata Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur dari bahasa lain yang 

berupa penyisipan kata (satuan bahasa 

yang dapat berdiri sendiri terjadi dari 

morfem tunggal atau gabungan 

morfem).  

Campur Kode 

Frasa 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur dari bahasa lain yang 

berupa penyisipan frasa (satuan 

gramatikal yang terdiri atas dua kata 
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atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. 

Campur Kode 

Klausa 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur dari bahasa lain yang 

berupa penyisipan klausa (satuan 

gramatikal berupa gabungan kata, 

sekurang-kurangnya terdiri atas subjek 

dan predikat). 

3 Faktor 

Penyebab 

Alih Kode 

Pembicara atau 

penutur 

Pembicara atau penutur sering kali 

melakukan alih kode untuk memperoleh 

keuntungan atau manfaat dari 

tindakannya tersebut. Alih kode 

biasanya dilakukan dalam kedaan sadar. 

Pendengar atau 

lawan tutur 

Penutur ingin mengimbangi 

kemampuan berbahasa lawan tutur 

tersebut. Biasanya hal ini terjadi karena 

kemampuan berbahasa mitra tutur 

kurang atau karena memang mungkin 

bukan bahasa pertamanya. Jika lawan 

tutur itu berlatar belakang bahasa yang 

sama dengan penutur, maka alih kode 

yang terjadi berupa peralihan varian 

(baik regional maupun sosial),ragam 
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 regional maupun sosial), ragam, gaya, 

atau register. Alih kode ini juga dapat 

dipengaruhi oleh sikap atau tingkah 

laku lawan tutur. 

Perubahan situasi 

karena hadirnya 

orang ketiga 

Kehadiran orang ketiga atau orang lain 

yang memiliki latar belakang bahasa 

berbeda dengan bahasa yang digunakan 

oleh penutur dan mitra tutur. 

Perubahan situasi 

dari formal ke 

informal atau 

sebaliknya 

Perubahan situasi bicara dapat 

menyebabkan terjadinya alih kode. Alih 

kode yang terjadi bisa dari ragam 

formal ke infomal misalnya dari ragam 

bahasa Indonesia formal menjadi 

ragam bahasa santai, atau sebaliknya. 

Berubahnya topik 

pembicaraan 

Berubahnya topik pembicaraan antara 

penutur dan mitra tutur namun masih 

dalam satu peristiwa tindak tutur. 

 



46 

 

Untuk 

menimbulkan 

rasa humor 

Untuk membangkitkan rasa humor 

biasanya dengan alih varian, alih ragam, 

atau alih gaya bicara. 

Ragam dan 

tingkat 

tutur bahasa 

Pemilihan ragam dan tingkat tutur 

bahasa banyak didasarkan pada 

perimbangan pada mitra tutur bicara. 

Pertimbangan ini menunjukkan suatu 

pendirian terhadap topik tertentu atau 

relevensi dengan situasi tertentu. 

Untuk sekedar 

bergengsi 

Seseorang melakukan alih kode agar 

dipandang dapat menguasai banyak 

bahasa. 

4 Faktor 

penyebab 

terjadinya 

campur 

kode 

Latar belakang 

sikap 

penutur 

Latar belakang penutur ini berhubungan 

dengan karakteristik penutur, seperti 

latar sosial, tingkat pendidikan, atau 

rasa keagamaan. Misalnya, penutur 

yang memiliki latar sosial yang sama 

dengan mitra tuturnya dapat melakukan 

campur kode ketika berkomunikasi. Hal 

ini dapat dilakukan agar suasana 

pembicaraan menjadi akrab. 
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Kebahasaan yang menjadi pendengar atau mitra 

tuturnya. Selain itu, keinginan untuk 

menjelaskan maksud atau menafsirkan 

sesuatu juga dapat menjadi salah satu 

faktor yang ikut melatarbelakangi 

penutur melakukan campur kode. 

  Keterbatasan 

Kode 

Faktor Keterbatasan Kode terjadi 

apabila penutur melakukan campur 

kode karena tidak mengerti pada 

padanan kata, frasa, atau klausa dalam 

bahasa dasar yang digunakannya. 

Campur kode ini lebih dominan terjadi 

ketika penutur bertutur dengan kode 

dasar BI adan BJ. Keterbatasan ini 

menyebabkan penutur menggunakan 

kode lain dengan kode dasar pada 

pemakaian kode sehari-hari. 

Penggunaan 

Istilah 

yang Populer 

Dalam kehidupan sosial, terdapat 

kosakata tertentu yang dinilai 

mempunyai padanan yang lebih 

populer. 
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Pembicara atau 

penutur 

Pembicara terkadang sengaja 

melakukan campur kode terhadap lawan 

tutur bahasa karena dia memiliki 

maksud atau tujuan tertentu. 

Lawan tutur Lawan bicara dapat berupa individu 

atau kelompok. Dalam masyarakat 

bilingual, seorang pembicara yang 

mulamula menggunakan satu bahasa 

dapat melakukan campur kode 

menggunakan bahasa lain dengan lawan 

tutur yang memiliki latar belakang 

daerah yang sama. 

5 Faktor lain 

penyebab 

terjadinya 

alih kode 

dan 

campur 

kode. 

Faktor lain yang 

terjadi di 

lapangan 

Faktor lain yang dimaksud adalah 

terjadinya peristiwa alih bahasa (alih 

kode dan campur kode) di lapangan 

yang tidak dikemukakan dalam teori. 
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3.2 Tabel Analisis Alih Kode Surat  Kabar Lampung Post pada Rubrik 

“Buras” 

No Tanggal 

Terbit 

Data Bentuk AK Analisis 

Int Eks  

      

AK : alih kode 

Int  : Internal 

Eks : Eksternal 

 

3.3 Tabel Analisis Campur Kode Surat  Kabar Lampung Post pada Rubrik 

“Buras” 

No Data Bentuk Campur Kode interpretasi 

kata frasa klausa  

      

CK : campur kode 

kt  : kata 

fr  : frasa 

kl  : klausa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan penelitian pada rubrik “Buras” dalam surat kabar Lampung 

Post dikemukakan simpulan sebagai berikut. 

1. Bentuk-bentuk alih kode dan campur kode yang ditemukan dalam rubrik 

“Buras” surat kabar Lampung Post adalah alih kode internal dan eksternal. 

Alih kode internal berlangsung dari bahasa Indonesia baku ke bahasa 

Indonesia ragam santai. Alih kode eksternal terjadi dari bahasa Indonesia 

ke bahasa Inggris dan Arab, sedangkan bentuk campur kode yang terjadi 

adalah campur kode kata, frasa, dan klausa yang terdiri atas bahasa 

Indonesia nonbaku, bahasa daerah, bahasa Inggris dan bahasa Arab.  

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode adalah ingin dianggap 

“terpelajar, mengutip pembicaraan orang lain, dan mitra bicaranya lebih 

mudah memahami pembicaraan yang mengalami peralihan kode dari 

bahsa baku ke bahasa tidak baku. Faktor penyebab terjadinya campur kode 

adalah Faktor keterbatasan penggunaan kode, faktor penggunaan istilah 

yang lebih populer, faktor tempat tinggal dan waktu pembicaraan 

berlangsung, faktor topik, faktor fungsi dan tujuan, faktor ragam dan 

tingkat tutur bahasa, untuk membangkitkan rasa homor, dan untuk sekadar 

bergengsi. 
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3. Kaitan dengan materi pembelajaran alih kode dan campur kode pada 

rubrik “Buras” surat kabar Lampung Post terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA adalah penggunan alih kode dan campur kode yang 

terdapat pada rubrik “Buras” sebagai bahan ajar dapat memudahkan 

peserta didik menambah kemampuan dalam menggunakan dan 

mengidentifikasi variasi bahasa sesuai dengan situasi yang ada di 

lingkungannya, seperti melakukan alih kode dan campur kode. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis kemukakan diantaranya bagi pengembang kajian 

sosiolinguistik, khususnya pada kajian alih kode dan campur kode yang 

berhubungan dengan opini dalam surat kabar, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi di bidang kebahasaaan. Bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

hasi penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Guru dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini agar pembelajaran lebih bervariasi untuk 

menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan.  
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