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Masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk-bentuk alih kode dan 

campur kode dalam film Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono; faktor-

faktor yang menjadi penyebab terjadinya alih kode dan campur kode; dan 

implikasinya pada pembelajaran drama di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bentuk-bentuk alih kode dan campur kode; faktor penyebab 

terjadinya alih kode dan campur kode; dan mengimplikasikan hasil penelitian 

terhadap pembelajaran drama di SMA. 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

digunakan ialah film Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Data dalam 

penelitian ini berupa data lingual tuturan para tokoh yang mengandung alih kode 

dan campur kode. Teknik pengumpulan data yang  digunakan dalam penelitian ini 

ialah teknik simak bebas cakap kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Teknik 

analisis data dilakukan dengan cara mencatat, menandai, mengklasifikasi, dan 

menganalisis tuturan para tokoh yang mengandung alih kode dan campur kode; 

menentukan faktor penyebab; dan mendeskripsikan implikasi hasil temuan 

terhadap pembelajaran drama di SMA. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan bentuk alih kode dan campur 

kode serta faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode dalam tuturan 

film Hujan Bulan Juni. Bentuk alih kode terdiri atas alih kode intern dan ekstern. 

Alih kode yang dominan terjadi ialah alih kode intern, yaitu peralihan bahasa 

Indonesia ke bahasa Manado atau sebaliknya. Bentuk campur kode yang 

ditemukan berupa campur kode berbentuk kata, frasa, klausa, perulangan kata, 

dan baster. Campur kode yang dominan terjadi ialah campur kode berbentuk kata. 

Faktor penyebab terjadinya alih kode berupa faktor penutur, mitra tutur, orang 

ketiga, dan topik pembicaraan. Faktor penyebab terjadinya alih kode cenderung 

disebabkan oleh faktor mitra tutur. Faktor penyebab terjadinya campur kode 



 
 

berupa faktor sikap penutur dan faktor kebahasaan. Faktor penyebab terjadinya 

campur kode cenderung disebabkan oleh faktor sikap penutur.  

 

Kajian analisis alih kode dan campur kode dalam film Hujan Bulan Juni ini akan 

diimplikasikan sebagai media dan sumber belajar pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XI SMA materi drama, yaitu pada KD 3.19 menganalisis isi dan 

kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 mendemonstrasikan sebuah 

naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. 

 

Kata Kunci : alih kode, campur kode, film Hujan Bulan Juni, pembelajaran 

drama. 
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MOTO 

نِينَ  ِم ْؤ ُْم ُم ت نْ ْن كُ َن إِ ْو لَ َْع ُمُ اْْل ت َنْ أ نُوا َو َز َْح ََل ت نُوا َو َِه ََل ت  َو

 “Dan janganlah kamu (merasa) lemah dan janganlah (pula) bersedih hati, sebab 

kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.” 

(Q.S. Al-Imran: 139) 

 

 

 

“Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim.” 

(H.R. Ibnu Majah) 

 

 

 

“Semua impian kita akan menjadi kenyataan, jika kita memiliki keberanian untuk 

mengejarnya.”  

(Walt Disney) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi dengan lingkungannnya 

menggunakan bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan 

informasi tentang topik tertentu dan juga sebagai sarana untuk membangun atau 

memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Bahasa diartikan sebagai alat 

untuk berinteraksi atau berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan (Chaer dan Agustina, 2010). 

Menurut Suyanto (2016) bahasa merupakan rangkaian sistem bunyi atau simbol 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang memiliki makna dan secara 

konvensional digunakan oleh sekelompok manusia penutur untuk berkomunikasi 

(melahirkan pikiran dan perasaan) kepada orang lain. Berdasarkan dua pendapat 

ahli tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa bahasa merupakan sebuah bentuk 

alat komunikasi yang dimiliki oleh manusia yang digunakan untuk menyalurkan 

atau menyampaikan pesan, ide, dan perasaan kepada orang lain atau lawan 

tuturnya. Bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga bahasa tidak 

akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Semua orang akan menyadari bahwa 

interaksi dan segala macam kegiatan dalam masyarakat akan lumpuh tanpa 

adanya bahasa.  

 

Dalam masyarakat multilingual, penutur memiliki kemampuan untuk menguasai 

lebih dari satu bahasa. Kemampuan tersebut akan mengakibatkan kedwibahasaan 

atau bilingualisme dalam komunikasi. Mackey dan Fishman (dalam Chaer dan 

Agustina, 2010) menyebutkan bahwa bilingualisme sebagai penggunaan dua 

bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara 

bergantian. Orang yang memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa dalam 
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berinteraksi dengan orang lain, orang tersebut disebut bilingual, sedangkan 

kemampuan menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas.  

 

Beberapa akibat dari terjadinya kedwibahasaan seseorang, yaitu terjadinya 

peristiwa alih kode dan campur kode. Alih kode adalah penggunaan variasi bahasa 

lain dalam satu peristiwa bahasa sebagai strategi untuk menyesuaikan diri dengan 

peran atau situasi lain atau karena adanya partisipasi lain (Kridalaksana, 2008). 

Alih kode dapat diartikan sebagai gejala peralihan pemakaian kode bahasa dalam 

proses komunikasi yang disebabkan oleh perubahan situasi. Pembahasan 

mengenai alih kode biasanya akan diikuti oleh pembahasan mengenai campur 

kode. Campur kode terjadi apabila seseorang mencampurkan dua atau lebih 

bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak berbahasa tanpa ada sesuatu dalam 

situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa (Nababan dalam Aslinda 

dan Syafyahya, 2014). Percampuran kedua bahasa atau lebih dalam sebuah proses 

komunikasi inilah yang dinamakan sebagai peristiwa campur kode. 

 

Alih kode dan campur kode dapat dijumpai dalam bentuk bahasa tulis maupun 

lisan. Dalam bentuk bahasa tulis misalnya pada sebuah cerpen, naskah drama, dan 

novel, sedangkan dalam bentuk bahasa lisan yaitu dalam sebuah percakapan 

sehari-hari. Alih kode dan campur kode juga dapat ditemukan dalam sebuah 

media elektronik berupa film. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media 

film untuk menganalisis bentuk-bentuk alih kode dan campur kode. Peneliti  

mempergunakan sebuah film yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi 

Djoko Damono sebagai objek penelitian.  

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, film diartikan sebagai selaput tipis 

yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar positif yang akan dimainkan dalam 

bioskop. Film merupakan karya sinematografi yang dapat berfungsi sebagai alat 

cultural education atau pendidikan budaya (Trianton, 2014). Trianton (2014) 

menjelaskan bahwa penggunaan film bukan saja digunakan sebagai media hiburan 

dan informatif, tetapi memiliki peran kultural dan pendidikan. Oleh karena itu, 

film menjadi salah satu alternatif media pembelajaran. Penggunaan media film 
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dapat menambah motivasi belajar peserta didik dan memberikan suasana baru 

dalam kegiatan belajar.  

 

Penelitian mengenai kajian alih kode dan campur kode juga pernah diteliti 

sebelumnya oleh Rizki Amelia pada tahun 2017 dengan judul skripsi Alih Kode 

dan Campur Kode dalam Acara Gelar Wicara Mata Najwa dan Implikasinya 

pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Istiqomah Nurzafira juga pernah 

melakukan penelitian alih kode dan campur kode dengan skripsinya yang berjudul 

Alih Kode dan Campur Kode pada Film Surga yang Tak Dirindukan 2 Karya 

Asma Nadia dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu terletak pada 

sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan film 

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Perbedaan selanjutnya terletak 

pada hasil implikasinya. Rizki Amelia mengimplikasikan hasil penelitiannya pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Istiqomah 

Nurzafira mengimplikasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) pada kelas X, sedangkan pada penelitian ini peneliti 

mengimplikasikan hasil penelitian pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) pada pembelajaran drama di kelas XI dengan 

menggunakan Kurikulum 2013. 

 

Berdasarkan latar belakang peneliti merasa penting untuk meneliti alih kode dan 

campur kode dalam film Hujan Bulan Juni. Film Hujan Bulan Juni merupakan 

salah satu bentuk alih wahana dari novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono. Alih wahana adalah kegiatan penerjemahan, penyaduran, dan 

pemindahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian yang lain (Damono, 

2018). Dalam peralihan wahana terdapat proses ekranisasi. Ekranisasi diartikan 

sebagai bentuk alih wahana dari suatu benda seni (yang termasuk sastra) ke film 

(Damono, 2018). Film Hujan Bulan Juni diproduksi oleh Sinema Imaji Starvision 

dan disutradarai oleh Reni Nurcahyo H.S. Film Hujan Bulan Juni memiliki 

beberapa ragam bahasa yang digunakan oleh para tokoh untuk berkomunikasi, 

yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Jawa, dan Manado sehingga penulis ingin 
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meneliti film tersebut yang dijadikan alasan sebagai penelitian bagi penulis. Data 

yang diambil berupa data lingual tuturan para tokoh dalam film Hujan Bulan Juni 

karya Sapardi Djoko Damono. Hasil analisis alih kode dan campur kode dalam 

film Hujan Bulan Juni akan peneliti implikasikan atau kaitkan pada pembelajaran 

drama di SMA kelas XI, yaitu sebagai media dan sumber belajar. Hasil penelitian 

ini dapat digunakan untuk membantu dan mempermudah peserta didik dalam 

menganalisis isi dan kebahasaan drama serta memperkaya perbendaharaan 

kosakata dalam menyusun dan mendemonstrasikan drama. Oleh karena itu, 

kompetensi dasar yang peneliti gunakan ialah pada KD 3.19 menganalisis isi dan 

kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 mendemonstrasikan sebuah 

naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rincian rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk alih kode dalam film Hujan Bulan Juni? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk campur kode dalam film Hujan Bulan Juni? 

3. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya alih kode dalam film Hujan Bulan 

Juni? 

4. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya campur kode dalam film Hujan 

Bulan Juni? 

5. Bagaimanakah implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran drama di 

SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk alih kode dalam film Hujan Bulan Juni. 

2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk campur kode dalam film Hujan Bulan Juni. 

3. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya alih kode dalam film Hujan 

Bulan Juni. 

4. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya campur kode dalam film Hujan 

Bulan Juni. 

5. Mengimplikasikan hasil penelitian terhadap pembelajaran drama di SMA. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teorotis 

Bagi mahasiswa maupun peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk memperkaya wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam bidang sosiolinguistik khususnya pada kajian alih kode 

dan campur kode. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru bahasa Indonesia diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu 

alternatif sumber belajar dan media dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah. Bagi peserta didik diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi sumber belajar pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam 

menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) kelas XI. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Sumber data penelitian ini adalah film Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono yang sudah peneliti unduh. 

2. Data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bentuk-bentuk alih kode dan campur kode pada tuturan dialog para tokoh 

dalam film Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. 

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode pada tuturan 

dialog para tokoh dalam film Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko 

Damono. 

3. Implikasikan hasil penelitian pada pembelajaran drama di SMA kelas XI, 

yaitu pada KD 3.19 menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau 

ditonton dan 4.19 mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan 

memperhatikan isi dan kebahasaan.  
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Situasi Kebahasaan 

Masyarakat di Indonesia secara umum  menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa 

Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dalam buku Politik Bahasa Nasional 

(1976) dijelaskan bahwa terdapat kesepakatan mengenai fungsi dan kedudukan 

bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia  sebagai bahasa nasional merupakan 

alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang 

kebahasaan, kebudayaan, dan kesukuannya ke dalam satu masyarakat nasional 

Indonesia, serta alat perhubungan antarsuku, antardaerah, serta budaya. Kedua, di 

dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa 

resmi pemerintahan, bahasa pengantar di dalam pendidikan, serta alat 

pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa daerah 

digunakan dalam domain kedaerahan atau intrasuku seperti dalam upacara 

pernikahan, percakapan dalam keluarga daerah, dan komunikasi antarpenutur 

sedaerah. Bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Inggris, Belanda, Cina, Jepang, dan 

Jerman, berkedudukan sebagai bahasa asing. Bahasa-bahasa asing tersebut 

berfungsi sebagai (1) sarana penghubung antarbangsa, (2) sarana pembantu 

pengambangan bahasa Indonesia, dan (3) alat untuk memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern bagi kepentingan pembangunan nasional 

(Chaer dan Agustina, 2010). 

 

Keberagaman bahasa yang ada di Indonesia akan menjadikan masyarakat 

Indonesia memiliki potensi untuk mengunakan bahasa lebih dari satu. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian dari (Mustikawati, 2015) yang mengatakan bahwa 

dalam berkomunikasi terkadang orang tidak hanya menggunakan satu bahasa saja. 

Sebuah fenomena menarik yang saat ini sering terjadi, yaitu banyaknya orang 
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melakukan pergantian (alternation) kode, baik alih kode maupun campur kode 

dalam berkomunikasi dengan orang lain.  

 

 

 

2.2 Kontak Bahasa 

Apabila dua bahasa atau lebih dipergunakan secara bergantian oleh penutur  yang 

sama, maka dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa tersebut dalam keadaan saling 

kontak (Suwito, 1983). Kontak bahasa terjadi dalam diri penutur secara 

individual. Bahasa dikatakan berada dalam kontak bila terdapat pengaruh dari 

bahasa yang satu terhadap bahasa yang lain yang digunakan oleh penutur bahasa, 

jadi kontak bahasa terjadi dalam diri penutur secara individu. Kontak bahasa itu 

terjadi dalam situasi konteks sosial, yaitu situasi di mana seseorang belajar bahasa 

kedua di dalam masyarakatnya (Suwito, 1983).   

 

Masyarakat tutur yang memiliki sifat tertutup tidak tersentuh oleh masyarakat lain 

karena letaknya yang terpencil atau karena tidak ingin berhubungan dengan 

masyarakat tutur lain, maka masyarakat tutur tersebut akan tetap menjadi menjadi 

masyarakat tutur yang statis dan monolingual. Sebaliknya, masyarakat tutur yang 

terbuka artinya memiliki hubungan dengan masyarakat tutur lain, maka akan 

mengalami apa yang disebut kontak bahasa dengan segala peristiwa-peristiwa 

kebahasaan sebagai akibatnya (Chaer dan Agustina, 2010). Peristiwa-peristiwa 

kebahasaan yang terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa tersebut, yaitu 

bilingualisme (kedwibahasaan), interferensi, integrasi, alih kode, dan campur 

kode. 

 

 

 

2.2.1 Kedwibahasaan  

Kedwibahasaan atau yang disebut dengan bilingualisme merupakan penggunaan 

dua bahasa atau lebih oleh seseorang atau oleh suatu masyarakat (Kridalaksana, 

2008). Seorang penutur yang menguasai satu bahasa atau monolingual akan 
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dipandang sebagai suatu hal yang dapat merugikan seorang individu dalam 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu lainnnya. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataaan (Wardaugh, 2006) dalam bukunya yang berjudul An 

Introduction to Sociolinguistics: 

In fact, a monolingual individual would be regarded as a misfit, 

lacking an important skill in society, the skill of being able to interact 

freely with the speakers of other languages with whom regular contact 

is made in the ordinary business of living. (Faktanya, individu 

monolingual akan dianggap sebagai ketidakcocokan, tidak memiliki 

keterampilan penting dalam masyarakat, keterampilan untuk dapat 

berinteraksi secara bebas dengan penutur bahasa lain yang dengannya 

kontak reguler dilakukan dalam urusan kehidupan sehari-hari.)  

 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seseorang yang hanya menguasai satu 

bahasa akan dinyatakan sebagai individu yang tidak dapat beradaptasi dengan 

baik. Orang tersebut memiliki sedikit kemampuan penting yang dibutuhkan dalam 

hidup bermasyarakat. Orang tersebut juga dianggap memiliki kemampuan 

interaksi yang kurang baik dengan penutur bahasa lain, ketika kontak bahasa 

dengan penutur asing dalam lingkungan bisnis. 

 

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki kemampuan untuk menggunakan 

lebih dari satu bahasa. Mereka menguasai bahasa pertamanya, yaitu bahasa daerah 

dan menguasai bahasa keduanya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa tersebut 

berpotensi untuk digunakan secara bersamaan dan bergantian oleh masyarakat. 

Artinya, masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut terlihat dalam situasi 

kedwibahasaan.  

 

Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedwibahasan. 

Menurut Fishman (dalam Chaer dan Agustina, 2010) secara sosiolinguistik 

mengartikan kedwibahasaan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur 

dalam pergaulannya dengan orang lain  secara bergantian. Seorang penutur untuk 

dapat menggunakan dua bahasa tentunya harus menguasai kedua bahasa tersebut. 

Pertama, bahasa ibunya sendiri atau bahasa pertama (B 1) dan yang kedua ialah 

bahasa lain yang menjadi bahasa keduannya (B 2). 
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Bloomfield (dalam Aslinda dan Syafyahya, 2014) menjelaskan kedwibahasaan 

sebagai penguasaan yang hampir sama baiknya terhadap dua bahasa seperti 

halnya penutur asli. “Penguasaaan yang sama baiknya” artinya bahasa kedua 

dikuasai sama baiknya dengan bahasa ibu. Berdasarkan pengertian tersebut, 

seorang penutur belum bisa disebut dwibahasawan apabila ia hanya mengetahui 

tetapi belum menggunakan bahasa lain selain bahasa ibu. Apabila bahasa kedua 

digunakan dengan baik oleh penutur seperti pada saat menggunakan bahasa ibu, 

maka disebut dengan kedwibahasaan, sedangkan menurut Weinreich (dalam 

Aslinda dan Syafyahya, 2014) kedwibahasaan adalah kebiasaan menggunakan 

dua bahasa atau lebih secara bergantian. Seseorang yang terlibat dalam praktik 

penggunaan dua bahasa secara bergantian itulah yang disebut bilingual atau 

dwibahasawan.  

 

Bertolak belakang dari pendapat Bloomfield dan Weinreich, menurut Haugen 

(dalam Chaer dan Agustina, 2010) seorang dwibahasawan tidak perlu secara aktif 

menggunakan kedua bahasa itu, cukuplah seseorang mengetahui dan memahami 

kedua bahasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, Haugen mengartikan 

kedwibahasaan sebagai pengetahuan tentang dua bahasa. Apabila mengikuti 

pendapat Haugen, maka seorang penutur yang mengetahui bahasa kedua, 

meskipun baru belajar dan bahasa tersebut belum digunakan secara aktif untuk 

berkomunikasi, tetapi penutur tersebut telah dapat disebut dengan dwibahasawan. 

Tingkat penguasaan bahasa oleh dwibahasawan yang satu berbeda dengan 

dwibahasawan yang lain bergantung pada setiap individu yang 

mempergunakannya dan dwibahasawan dikatakan mampu berperan dalam 

perubahan bahasa. 

 

 

 

2.2.2 Interferensi 

Weinreich (dalam Aslinda dan Syafyahya, 2014) memberi batasan terkait 

interferensi, yaitu sebuah penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma salah 

satu bahasa yang terjadi dalam tuturan para dwibahasawan sebagai akibat bahasa. 
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Lado dan Sunyono (dalam Aslinda dan Syafyahya, 2010) berpendapat bahwa 

pengaruh antarbahasa itu dapat juga berupa pengaruh kebiasaan dari bahasa 

pertama (ibu) yang sudah dikuasai penutur ke dalam bahasa kedua, sedangkan 

menurut Alwasilah (dalam Aslinda dan Syafyahya 2014) interferensi berarti 

adanya saling pengaruh antarbahasa. Pengaruh itu dalam bentuk yang paling 

sederhana berupa pengambilan satu unsur dari satu bahasa dan digunakan dalam 

hubungannya dengan bahasa lain. Penyebab dari terjadinya kesalahan interferensi, 

yaitu kemampuan yang dimiliki penutur dalam menggunakan bahasa tertentu 

sehingga dipengaruhi oleh bahasa lain. Biasanya interferensi terjadi dalam 

menggunakan bahasa kedua (B2) dan yang berinterferensi ke dalam bahasa kedua 

itu ialah bahasa pertama atau bahasa ibu (Chaer dan Agustina, 2010). 

 

Menurut Suwito (1983) interferensi dapat terjadi dalam semua komponen 

kebahasaan berarti bahwa peristiwa interferensi dapat terjadi dalam bidang-bidang 

tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, tata kata, dan tata makna. Di samping itu, 

Weinreich (dalam Aslinda dan Syafyahya 2014) membagi bentuk-bentuk 

interferensi atas tiga bagian, yaitu (a) interferensi fonologi, terjadi apabila 

dwibahasawan mengungkapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan 

bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain, (b) interferensi leksikal, terjadi apabila 

seseorang dwibahasawan dalam peristiwa tutur memasukan leksikal bahasa 

pertama ke dalam bahasa kedua atau sebaliknya, dan (c) interferensi gramatikal, 

terjadi apabila dwibahasawan mengidentifikasi morfem, kelas morfem, atau 

hubungan ketatabahasaan pada sistem bahasa pertama dan menggunakan dalam 

tuturan bahasa kedua. 

 

 

 

2.2.3 Integrasi 

Integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu 

dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut, dan tidak dianggap lagi 

sebagai unsur-unsur pinjaman atau pungutan (Mackey dalam Chaer dan Agustina, 

2010). Menurut Suwito (1983) integrasi terjadi apabila unsur serapan dari suatu 
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bahasa telah dapat menyesuaikan diri dengan sistem bahasa penyerapnya sehingga 

pemakaiannya telah menjadi umum karena tidak lagi terasa keasingannya. 

Penerimaan bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi 

memerlukan waktu yang relatif pajang. Proses penerimaan unsur bahasa lain, 

khususnya unsur kosa kata dalam bahasa Indonesia pada awalnya dilakukan 

secara audial, artinya mula-mula penutur Indonesia mendengarkan butir-butir 

leksikal itu dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa 

yang terdengar, itulah yang diujarkan, lalu dituliskan. Oleh karena itu, kosakata 

yang diterima secara audial sering kali menampakakan ciri ketidakteraturan bila 

dibandingkan dengan kosakata aslinya (Chaer dan Agustina, 2010). Berikut 

contoh integrasi yang telah diutarakan dalam Chaer dan Agustina. 

dongkrak - domme kracht 

 sopir  - chauffeur 

 sirsak  - zuursak 

 pelopor - voorloper 

 

Penyerapan kata asing dilakukan secara visual. Artinya, penyerapan itu dilakukan 

melalui bentuk tulisan dalam bahasa aslinya, lalu bentuk tulisan itu disesuaikan 

menurut aturan yang terdapat dalam kedua dokumen kebahasaan. Umpamanya 

system menjadi sistem (bukan sistim), dan hierarchy menjadi hierarki (bukan 

hiarki).  

 

Penyerapan unsur asing dalam rangka pengembangan bahasa Indonesua bukan 

hanya melalui penyerapan kata asing itu yang disertai dengan penyesuaian lafal 

dan ejaan, tetapi banyak pula dilakukan dengan cara (1) penerjemah langsung, dan 

(2) penerjemahan konsep. Penerjemahan langsung artinya kosakata itu dicarikan 

padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya; 

- airport menjadi bandara udara, 

- paardekracht menjadi tenaga kuda, dan 

- joint venture menjadi usaha patungan,  
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Penerjemah konsep artinya, kosakata asing itu diteliti baik-baik konsepnya lalu 

dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing 

tersebut. Misalnya; 

 - network menjadi jaringan 

 - brother in law menjadi ipar laki-lak, dan 

 - medication menjadi pengobatan (Chaer dan Agustina, 2010). 

 

 

 

2.2.4 Alih Kode 

Salah satu bentuk dari komunikasi kedwibahasaan ialah terjadinya alih kode. Alih 

kode terjadi akibat adanya kontak bahasa dan saling ketergantungan antarbahasa. 

Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain 

(Suwito, 1983). Wardhaugh (2006) menyatakan bahwa alih kode situasional 

terjadi ketika penutur menggunakan satu bahasa dalam satu situasi dan bahasa 

yang berbeda dalam situasi lain, dan tidak melibatkan perubahan topik. 

 

Alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena karena berubahnya 

situasi (Appel dalam Suwito, 1983). Berbeda dengan Appel yang mengatakan alih 

kode itu terjadi antarbahasa, maka Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2010) 

menyatakan alih kode itu bukan hanya terjadi antarbahasa, tetapi dapat juga 

terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa. 

Menurut Warsiman (2014) alih kode diartikan sebagai peristiwa peralihan dari 

kode yang satu ke kode yang lain. Alih kode mungkin terjadi antarbahasa, 

antarvarian (baik regioal maupun sosial), antarregister, antarragam, atau 

antargaya. Sejalan dengan pendapat Warsiman, Aslinda dan Syafyahya (2014) 

berpendapat bahwa alih kode merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa yang 

terjadi karena situasi dan terjadi antarbahasa serta antarragam dalam satu bahasa. 

 

Suwito (1983) menjelaskan bahwa alih kode merupakan salah satu aspek tentang 

saling ketergantungan bahasa (language dependency) di dalam masyarakat 

multilingual. Artinya, di dalam masyarakat multilingual hampir tidak mungkin 



14 
 

seorang penutur menggunakan satu bahasa secara mutlak murni tanpa sedikitpun 

memanfaatkan bahasa atau unsur bahasa lain. Dalam alih kode penggunaan dua 

bahasa (atau lebih) itu ditandai oleh (a) masing-masing bahasa masih mendukung 

fungsi-fungsi tersendiri sesuai dengan konteksnya, (b) fungsi masing-masing 

bahasa disesuaikan dengan situasi yang relevan dengan peruahan konteks. 

 

 

 

2.2.4.1 Bentuk-Bentuk Alih Kode 

Hymnes (dalam Suwito, 1983) mengatakan bahwa alih kode adalah istilah umum 

untuk menyebut pergantian (peralihan) pemakaian dua bahasa atau lebih, 

beberapa variasi dari satu bahasa, atau bahkan beberapa gaya dari satu ragam. 

Apabila alih kode terjadi antara bahasa-bahasa daerah dalam satu bahasa nasional 

atau antara dialek-dialek dalam satu bahasa daerah alih kode tersebut disebut 

bersifat intern, sedangkan apabila yang terjadi antara bahasa asli (salah satu atau 

ragam yang ada dalam verbal repertoir masyarakat tuturnya) dengan bahasa asing, 

maka disebut alih kode ekstern.  

 

Contoh alih kode intern yang dikutip dari Suwito (1983) berikut ini. 

Sekretaris : Apakah Bapak sudah jadi membuat lampiran untuk surat  

     ini? 

Majikan : O, ya, sudah. Inilah. 

Sekretaris : Terima kasih. 

Majikan : Surat itu berisi permintaan borongan untuk memperbaiki 

  kantor sebelah. Saya sudah kenal dia. Orangnya baik, 

  banyak relasi dan tidak banyak untung. Lha saiki yen 

  usahane pengin maju kudu wani ngono.... (Sekarang jika 

  usahanya ingin maju harus berani bertindak demikian....) 

Sekretaris : Panci ngaten, Pak. (Memang begitu. Pak). 

Majikan : Panci ngaten priye? (Memang begitu bagaimana?) 

Sekretaris : Tegesipun, mbok modalipin agenga kados menapa, 

  menawi .... (Maksudnya, betapa pun besarnya modal  

  kalau ....) 

Majikan : Menawa ora akeh hubungane lan olehe mbathi kakehan, 

     usahane ora bakal dadi. Ngono karepmu? (….kalau 

  tidak banyak hubungan dan terlalu banyak mengambil 
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  untung, usahanya tidak akan jadi. Begitu maksudmu?) 

Sekretaris : Lha inggih, ngaten! (Memang begitu bukan?) 

Majikan : O, ya. Apa surat untuk Jakarta kemrin sudah jadi dikirim? 

Sekretaris : Sudah Pak. Bersama surat Pak Ridwan dengan kilat 

khusus. 

 

Dialog antara sekretaris dan majikan pada contoh di atas menunjukkan terjadinya 

peristiwa alih kode intern antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa (krama). 

Alih kode itu terjadi karena perubahan situasi dan pokok pembicaraan. Dimulai 

dari pertanyaan sekretaris kepada majikan tentang lampiran surat yang belum 

diterimanya, maka baik situasi maupun pokok pembicaraannya mengenai hal-hal 

yang formal. Keduanya menggunakan bahasa Indonesia yang cukup baku. Akan 

tetapi setelah pokok pembicaraannya menyangkut masalah pribadi (yaitu sifat-

sifat pribadi seorang pemborong) maka majikan beralih kode ke bahasa Jawa 

(ngoko). Ketika akan mengimbangi peralihan bahasa majikannya, maka sebagai 

bawahannya sekretaris beralih kode dengan menggunakan bahasa Jawa (krama). 

Namun, ketika pokok pembicaraan beralih lagi kepada masalah yang bersifat 

formal (tentang pengiriman surat ke Jakarta), maka keduanya beralih kode lagi ke 

bahasa Indonesia. 

 

Contoh alih kode ekstern yang dikutip dari Suwito (1983) berikut ini. 

 Petra  : Have you written the letter for Mr. Hotman, Mr Dijk? 

Van Dijk : Oh yes, l have. Here it is 

Petra  : Thank you. 

Van Dijk : Ah this man Hotman got this organization to contribute a 

  lot of money to the Amsterdamer fancy-fair. Ben jij naar 

  de optocht geweest? (Apakah engkau akan pergi ke 

  (melihat) pekan raya itu?) 

Petra  : Ja, ik ben er geweest (ya, saya akan melihat). 

Van Dijk : Ja (ya)? 

Petra  : He, eh (iya). 

Van Dijk : Hoe vond je het (Bagaimana engkau suka melihatnya)? 

Petra  : Oh, erg mooi (oh, sangat bagus). 

Van Dijk : Oh ya. Do you think that you could get this letter out to 

  day? 

Petra  : Of course. I’ll have it this afternoon for you. 

Van Dijk : Okey, good, fine then (ok, baik). 
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Dialog pada contoh di atas menunjukkan alih kode ekstern antara bahasa Inggris 

dan bahasa Belanda. Dalam dialog tersebut tampak jelas bahwa situasi dan pokok 

pembicaraan menentukan terjadinya alih kode. Ketika pembicaraan dalam situasi 

serius dan berkisar kepada hal-hal yang “zakelijk” (bersifat urusan dagang), 

pembicaraan berlangsung dengan bahasa Inggris. Tetapi setelah pokok 

pembicaraannya beralih kepada hal-hal yang lebih santai, maka mereka beralih 

kode ke bahasa Belanda (bahasa asli mereka). 

 

 

 

2.2.4.2 Faktor Penyebab Alih Kode 

Aslinda dan Syafyahya (2014) menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya 

alih kode antara lain (1) siapa yang berbicara; (2) dengan bahasa apa; (3) kepada 

siapa; (4) kapan; dan (5) dengan tujuan apa. Sementara itu, Suwito (1985) 

membagi faktor penyebab terjadinya alih kode menjadi enam faktor, yaitu 

penutur, mitra tutur, kehadiran orang ketiga, pokok pembicaraan (topik), untuk 

membangkitkan rasa humor, dan untuk sekadar bergengsi. 

 

a. Faktor Penutur 

Seorang penutur kadang-kadang dengan sadar berusaha beralih kode terhadap 

lawan tuturannya karena sesuatu maksud (Suwito, 1983). Terlibatnya peserta 

pembicaraan dalam suatu percakapan menyebabkan seseorang mengganti kode. 

Misalnya kedatangan peserta pembicaraan yang berasal dari status sosial yang 

berbeda dari peserta pembicara yang sudah terlibat sebelumnya bisa menyebabkan 

peserta pembicaraan akan mengganti kodenya sesuai dengan peserta baru yang 

terlibat  dalam pembicaraan. Penggantian kode dilakukan oleh seseorang sesuai 

dengan status orang yang terlibat apakah untuk menghormati orang tersebut jika 

status sosialnya lebih tinggi atau juga untuk mengakrabkan diri jika status sosial 

sejajar antara sesamanya. Biasanya seorang penutur akan melakukan alih kode 

untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakannya. Alih kode untuk 

memperoleh keuntungan ini biasannya dilakukan oleh penutur yang dalam 

peristiwa tutur untuk mengharapkan bantuan lawan tuturnya. Usaha yang 
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demikian dilakukan untuk mengubah situasi yang tidak resmi menjadi resmi atau 

juga sebaliknya. 

 

b. Faktor Mitra Tutur atau Lawan Tutur 

Setiap penutur pada umumnya ingin mengimbangi bahasa yang dipergunakan 

oleh lawan tuturnya (Suwito, 1983). Lawan bicara atau mitra tutur dapat 

menyebabkan terjadinya alih kode, misalnya karena sipenutur ingin mengimbangi 

kemampuan berbahasa si mitra tutur tersebut. Dalam hal ini biasanya kemampuan 

berbahasa silawan tutur kurang karena memang mungkin bukan bahasa 

pertamanya. Apabila seorang lawan tutur tersebut berlatar belakang yang sama 

dengan si penutur, maka alih kode yang terjadi hanya berupa varian (regional 

maupun sosial), ragam, gaya, atau register. Jika seorang lawan tutur berlatar 

belakang bahasa yang tidak sama dengan si penutur maka yang terjadi ialah alih 

bahasa. 

 

c. Hadirnya Orang Ketiga  

Dua orang yang berasal dari kelompok etnik yang sama pada umumnya saling 

berinteraksi dengan bahasa kelompok etniknya. Tetapi apabila kemudian hadir 

orang ketiga dalam pembicaraan itu dengan latar kebahasaan yang berbeda, dua 

orang yang pertama beralih kode ke bahasa yang dikuasai ketigannya. Hal 

tersebut  dilakukan untuk netralisasi situasi sekaligus menghormati hadirnya 

orang ketiga tersebut (Suwito, 1983). Chaer dan Agustina (2010) mengatakan 

bahwa kehadiran orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang bahasa 

yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan mitra tutur 

dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya, Nanang dan Ujang bercakap-

cakap dalam bahasa Sunda. Kemudian datanglah Togar yang tidak menguasai 

bahasa Sunda. Maka, Nanang dan Ujang segera beralih kode dari bahasa Sunda ke 

bahasa Indonesia. 
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d. Perubahan Pembicaraan (Topik) 

Suwito (1983) mengatakan bahwa pokok pembicaraan atau topik merupakan 

faktor yang termasuk dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Pada 

dasarnya, bagaimanapun untuk situasi tidak resmi lebih mudah menggunakan 

bahasa pertama daripada bahasa kedua jika situasi memungkinkan. Situasi inilah 

yang akan menentukan mudah atau tidak mudahnya perubahan dari formal 

menuju ke situasi informal atau juga sebaliknya.  

 

e. Perubahan untuk Membangkitkan Rasa Humor 

Suwito (1983) menjelaskan bahwa alih kode sering dimanfaatkan oleh guru atau 

pemimpin rapat untuk membangkitkan rasa humor. Bagi guru bangkitnya rasa 

humor diperlukan untuk menyegarkan suasana yang dirasakan mulai lesu 

(misalnya pada jam-jam pelajaran terakhir). Pemimpin rapat memerlukan rasa 

humor untuk menghadapi ketegangan yang mulai timbul dalam memecahkan 

masalah atau kelesuan karena telah cukup lama bertukar pikiran. Alih kode 

demikian mungkin berwujud alih varian, alih ragam, atau alih gaya bicara.   

 

f. Perubahan untuk Sekadar Bergengsi 

Sebagian penutur beralih kode hanya sekadar untuk bergengsi. Hal tersebut terjadi 

apabila baik faktor situasi, lawan bicara, topik, dan faktor-faktor sosio-situasional 

yang lain sebenarnya tidak mengharuskan dia untuk beralih kode. Oleh karena itu, 

alih kode semacam ini tidak didukung oleh faktor-faktor yang seharusnya 

mendukung, maka memberi kesan dipaksakan, tidak wajar, dan tidak jarang 

menjadikan tidak komunikatif. Alih kode demikian biasanya didasarkan oleh 

penilaian penutur bahwa bahasa yang satu lebih tinggi nilai sosialnya dari bahasa 

yang lain (Suwito, 1983).   
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2.2.5 Campur Kode 

Pembicaraan mengenai alih kode akan diikuti dengan pembicaraan tentang 

campur kode. Menurut Aslinda dan Syafyahya (2014) bahwa campur kode terjadi 

apabila seorang penutur bahasa, misalnya penutur bahasa Indonesia memasukan 

unsur-unsur bahasa daerahnya ke dalam  pembicaraaan bahasa Indonesia. 

Seseorang yang berbicara dengan kode utama bahasa Indonesia yang memiliki 

fungsi keotonomiannya, sedangkan kode bahasa daerah yang terlibat dalam kode 

utama merupakan serpihan-serpihan tanpa memiliki fungsi atau keotonomian 

sebagai sebuah kode. 

 

Sementara itu, Fasold (dalam Chaer, 2010) mengemukakan jika memiliki 

kebingungan tentang campur kode dan alih kode maka ia menawarkan kriteria 

gramatikal untuk membedakan campur kode dan alih kode. Jika seseorang 

menggunakan satu kata atau frasa dari satu bahasa, dia telah melakukan campur 

kode. Akan tetapi pada saat satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatikal 

satu bahasa dan klausa berikutnya disusun menurut struktur gramatikal bahasa 

lain, maka peristiwa yang terjadi ialah alih kode. 

 

Campur kode memiliki kesamaan dengan alih kode.  Kesamaan itu, yaitu 

digunakannya dua bahasa atau lebih atau dua variasi dari sebuah bahasa dalam 

satu masyarakat tutur, sedangkan perbedaan diantara keduanya, yaitu dalam alih 

kode setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi 

otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar, dan sengaja dengan sebab-

sebab tertentu. Campur kode terdapat sebuah kode utama atau kode dasar yang 

digunakan dan memiliki fungsi atau keotonomian, sedangkan kode-kode lain yang 

terlibat dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan saja, tanpa 

fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode (Chaer dan Agustina, 2010). 

 

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

klausa bahasa lain maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Akan tetapi, jika 

dalam suatu peristiwa tutur klausa-klausa dan frasa-frasa yang digunakan terdiri 
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dari klausa dan frasa campuran dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi 

mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi ialah campur kode 

(Aslinda dan Syafyahya). 

 

 

 

2.2.5.1 Bentuk-Bentuk Campur Kode 

Suwito (1983) menjelaskan bahwa gejala campur kode adalah bahwa unsur-unsur 

bahasa atau variasi-variasinya yang menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi 

mempunyai fungsi tersendiri. Unsur-unsur itu telah menyatu dengan bahasa yang 

disisipinnya dan secara keseluruhan hanya mendukung satu fungsi. Dalam kondisi 

yang maksimal campur kode merupakan konvergensi kebahasaan (linguistic 

convergence) yang unsur-unsurnya berasal dari beberapa bahasa yang masing-

masing telah menanggalkan fungsinya dan mendukung fungsi bahasa yang 

disisipinya. Unsur-unsur demikian dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu: 

(a) yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasi-variasinya dan (b) 

bersumber dari bahasa asing. Campur kode dengan unsur-unsur golongan (a) 

disebut campur kode ke dalam (inner code-mixing), sedangkan campur kode yang 

unsur-unsurnya dari golongan (b) disebut campur kode ke luar (outer code-

mixing).  

 

Suwito (1983), mengklasifikasikan bentuk-bentuk campur kode berdasarkan 

unsur-unsur kebahasaan yang terlibat di dalamnya. Campur kode dapat dibedakan 

menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. 

a. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Kata 

Kata yaitu satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal 

atau gabungan morfem (Kridalaksana, 1982). Seorang penutur yang bilingual 

sering melakukan campur kode dengan menyisipkan unsur-unsur dari bahasa lain 

yang berupa penyisipan kata. Berikut adalah contoh campur kode dengan 

penyisipan unsur berupa kata menurut Suwito (1983).  

Mangka sering kali sok kata-kata seolah-olah bahasa daerah itu kurang 

 penting. 
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‘Padahal sering kali ada anggapan bahwa bahasa daerah itu kurang 

 Penting’. 

Contoh campur kode di atas merupakan contoh penggunaan bahasa Indonesia 

yang kemudian disisipkan bahasa lain dalam tuturannya yang berupa kata mangka 

dan sok yang berasal dari bahasa Sunda, sehingga terjadilah campur kode kata.  

 

b. Penyisipan Unsur yang Berwujud Frasa 

Menurut Ramlan (2005) frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata 

atau lebih yang tidak melampaui batas klausa. Ia memberikan batasan terkait 

frasa. Frasa sesungguhnya memiliki dua sifat yakni pertama, merupakan satuan 

gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih, kedua frasa merupakan satuan 

yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa, maksudnya adalah frase itu selalu 

terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu S, P, O, PEL, atau KET.  Berikut 

contoh dari campur kode dengan penyisipan yang berupa frasa menurut Suwito 

(1983). 

Nah karena saya sudah kadhung apik sama dia, ya tak teken. 

‘Nah karena saya sudah terlanjur baik dengan dia, ya saya tanda tangan’. 

Tuturan dalam contoh di atas merupakan penggunaan campur kode berupa frasa. 

Frasa kadhung apik berasal dari bahasa Jawa yang berarti terlanjur baik. Kata 

kadhung apik termasuk dalam kategori campur kode frasa karena terdiri dari dua 

kata. 

 

c. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berupa Baster  

Baster merupakan gabungan pembentukan asli dan asing. Bentuk-bentuk ini 

terjadi karena perpaduan antara afiksasi bahasa Indonesia dengan unsur-unsur 

bahasa dari bahasa lain, atau sebaliknya afiksasi dari bahasa lain yang dipadukan 

dengan unsur-unsur bahasa dari bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh campur 

kode dengan penyisipan baster (Suwito, 1983).  

Banyak klap malam yang harus ditutup. 

Hendaknya segera diadakan hutanisasi kembali. 

Contoh kalimat pertama terdapat baster yakni klap malam. Kata klap malam 
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merupakan kata serapan dari bahasa asing. Kata “klap” merupakan bahasa Inggris 

(Club), sedangkan kata “malam” merupakan bahasa asli Indonesia. Kedua kata 

tersebut sudah bergabung dan menjadi sebuah bentukan yang mengandung maka 

sendiri. Sebab itulah contoh tersebut ialah campur kode baster, sedangakan contoh 

yang kedua, kata hutan merupakan kata asli Indonesia diberikan sisipan isasi yang 

merupakan serapan dari bahasa asing. Saat kedua kata tersebut digabungkan maka 

akan memunculkan makna baru.  

 

d. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Perulangan Kata 

Kata berulang merupakan pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun 

sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak akan tetapi berbedahalnya 

dengan perulangan kata, perulangan kata merupakan kata yang diulang berkali- 

kali (Ramlan, 1985). Berikut merupakan contoh  penyisipan unsur-unsur yang 

berupa pengulangan kata (Suwito, 1983).  

Sudah waktunya kita menghindar backing-backingan dan klik-klikan. 

Saya sih bolah-boleh saja, asal dia tidak tonya-tanya lagi. 

Contoh kalimat pertama terdapat sisipan bahasa Inggris yang berwujud 

pengulangan kata bentuk dasar atau kata ulang murni (dwilingga) yaitu backing-

backingan dan kata ulang berimbuhan atau perulangan sebagian bentuk yaitu klik-

klikan. Contoh kalimat kedua terdapat sisipan kata tonya-tanya yang merupakan 

kata ulang berubah bunyi. Maka dari itu, kedua contoh campur kode di atas 

merupakan campur kode perulangan kata. 

 

e. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Ungkapan atau Idiom 

Idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna 

anggota-anggotanya (Kridalaksana, 1982). Berikut merupakan contoh dari campur 

kode yang berupa penyisipan ungkapan atau idiom  (Suwito, 1983). 

 Pada waktu ini hendaknya kita hindari cara bekerja alon-alon asal 

 kelakon (perlahan-lahan asal dapat berjalan). 
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Ungkapan alon-alon asal kelakon yang berarti pelan-pelan asal dapat berjalan 

merupakan ungkapan dalam bahasa Jawa yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa 

dalam bekerja. Ungkapan alon-alon kelakon disisipkan di dalam kalimat bahasa 

Indonesia jadi kalimat tersebut merupakan campur kode berupa penyisipan 

ungkapan. 

 

f. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Klausa 

Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurangkurangnya 

terdiri atas subyek dan predikat, dan mempunyai potensi untukmenjadi kalimat 

(Kridalaksana, 1982). Berikut merupakan contoh dari campur kode dengan 

penyisipan yang berwujud klausa. 

 Pemimpin yang bijaksana akan selalu bertindak ing ngarsa sung 

 tuladha,ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (di depan member 

 teladan, di tengah mendorong semangat, di belakang mengawasi). 

 

Kalimat di atas merupakan campur kode klausa karena merupakan gabungan 

bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Arti dari ing ngarsa sung tuladha, ing 

madya mangun karsa, tut wuri handayani ialah di depan member teladan, di 

tengah mendorong semangat, di belakang mengawasi. 

 

 

 

2.2.5.2 Faktor Penyebab Terjadinya Campur Kode 

Menurut Suwito (1983) bahwa latar belakang terjadinya campur kode dapat 

dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu tipe yang berlatar belakang pada sikap 

(attitudinal type) dan tipe yang berlatar belakang kebahasaan (linguistic type). 

Kedua tipe tersebut saling bergantung dan tidak jarang bertumpang tindih 

(overlap). 

 

Latar belakang penutur berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar 

belakang pendidikan, status sosial, atau rasa keagamaan. Misalnya, bercampur 

kode dengan unsur-unsur bahasa Belanda di Indonesia menunjukkan bahwa 
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penuturnya termasuk orang “tempoe doeloe”, terpelajar dan bukan orang 

sembarangan. Bercampur kode dengan unsur-unsur bahasa Inggris dapat memberi 

kesan bahwa si penutur “orang masa kini”, berpendidikan cukup dan memiliki 

hubungan luas. Campur kode dengan unsur-unsur bahasa Arab memberi kesan 

bahwa dia seorang muslim, taat beribadah, atau pemuka agama Islam yang 

memadai dan sebagainya (Suwito, 1983). 

 

Latar belakang kebahasaan juga menjadi penyebab terjadinya campur kode, baik 

penutur maupun orang yang menjadi pendengar atau mitra tuturnya. Hal tersebut 

dilakukan untuk menjelaskan maksud dan menafsirkan menjadi salah satu faktor 

yang ikut melatarbelakangi terjadinya campur kode. Suwito (1983) 

mengidentifikasikan beberapa alasan atau penyebab yang mendorong terjadinya 

campur kode. Alasan-alasan itu antara lain, (a) indentifikasi peranan, (b) 

indentifikasi ragam, dan (c) identifikasi untuk menjelaskan dan menafsirkan. 

Dengan demikian dalam penelitian ini yang akan diteliti dalam dialog film 

berkenaan dengan faktor campur kode, yaitu latar beakang sikap penutur dan 

kebahasaanya. 

 

 

 

2.3 Konteks dalam Peristiwa Tutur 

Bahasa dan konteks merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. 

Bahasa membutuhkan konteks tertentu dalam pemakaiannya, demikian juga 

sebaliknya konteks baru memiliki makna jika terdapat tindak berbahasa di 

dalamnya. Bahasa bukan hanya memiliki fungsi dalam situasi interaksi yang 

diciptakan, tetapi bahasa juga membentuk dan menciptakan situasi tertentu dalam 

interaksi yang sedang terjadi (Duranti dalam Rusminto, 2015).  

 

Schiffrin (dalam Rusminto, 2015) menyatakan bahwa konteks adalah sebuah 

dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi tuturan-tuturan. Orang-orang 

yang memiliki komunitas sosial, kebudayaan, identitas pribadi, pengetahuan, 

kepercayaan, tujuan, dan keinginan, dan yang berinteraksi satu dengan yang lain 
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dalam berbagai macam situasi yang baik yang bersifat sosial maupun budaya. 

Dengan demikian, konteks tidak saja berkenaan dengan pengetahuan, tetapi 

merupakan suatu rangkaian lingkungan tuturan yang dimunculkan dan 

diinterprestasikan sebagai realisasi yang didasarkan pada aturan-aturan yang 

berlaku dalam masyarakat pemakai bahasa. 

 

Peristiwa tutur selalu terdapat unsur yang melatarbelakangi terjadinya komunikasi 

antara penutur dan mitra tutur. Hymes (dalam Rusminto, 2015) menyatakan 

bahwa unsur-unsur konteks mencakup berbagai komponen yang disebutnya 

dengan akronim SPEAKING. Akronim itu dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Setting, yang meliputi waktu, tempat, atau kondisi fisik lain yang berbeda di 

sekitar tempat terjadinya peristiwa tutur.  

b. Participans, yang meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam 

peristiwa tutur. 

c. Ends, yaitu tujuan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam peristiwa 

tutur yang sedang terjadi. 

d. Act Sequences, yaitu bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan. 

e. Keys, yaitu cara yang berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh 

penutur (serius, kasar, atau main-main). 

f. Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dan dibentuk tuturan yang 

dipakai oleh penutur dan mitra tutur. 

g. Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang 

 berlangsung. 

h. Genres, yaitu register khusus yang dapat dipakai dalam peristiwa tutur. 

 

Dalam setiap komunikasi interaksi linguistik, manusia saling menyampaikan 

informasi baik berupa gagasan, maksud, pikiran, perasaan, maupun emosi secara 

langsung. Hubungannya dengan peristiwa tutur ialah berlangsungnya atau 

terjadinya interaksi lingusitik dalam suatu ujaran atau lebih yang melibatkan dua 

pihak, yakni penutur dan mitra tutur dengan satu pokok tuturan dalam waktu, 

tempat, dan situasi tertentu (Chaer dan Agustina dalam Aslinda dan Syafyahya, 

2014).  
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Rusminto (2015) mengatakan bahwa sebuah peristiwa tutur selalu terjadi dalam 

konteks tertentu. Artinya peristiwa tutur tertentu selalu terjadi pada waktu 

tertentu, tempat tertentu, dan untuk tujuan tertentu. Analisis terhadap peristiwa 

tutur tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan oleh konteks yang melatarinya. 

Sperber dan Wilson (dalam Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa kajian 

terhadap penggunaan bahasa harus memperhatikan konteks yang seutuh-utuhnya. 

Mereka menyatakan bahwa untuk memperoleh relevansi secara maksimal, 

kegiatan berbahasa harus melibatkan dampak kontekstual yang melatarinya. 

Semakin besar dampak kontekstual sebuah percakapan, semakin besar pula 

relevansinya. 

 

 

 

2.4 Film 

Film merupakan sebuah seni yang bersifat audio visual yang menampilkan 

gambar sekaligus suara dalam sebuah media, dalam hal ini film bisa menjadi 

media komunikasi untuk memberikan pesan-pesan yang ada di dalamnya kepada 

para penonton, pesan yang ditangkap bisa berupa suara, gerakan dan percakapan 

yang merupakan hal-hal yang biasa ditangkap oleh pikiran manusia (Trianton, 

2013). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, film merupakan selaput 

tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat 

potret) atau untuk tempat gambar positif  (yang akan dimainkan dalam bioskop), 

kemudian menurut UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman pasal 1 

menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan  pranata 

sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi 

dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan. 

 

Pada umumnya film berfungsi sebagai hiburan untuk mereka yang ingin 

meluangkan waktunya untuk bersantai, namun film juga dapat berfungsi sebagai 

sarana informatif, edukaktif, maupun persuasif dengan genre film tertentu. Film 

merupakan media komunikasi berbentuk audio visual yang diniliai lebih efektif 

menyampaikan pesan dibandingkan penyampaian secara lisan. Oleh karena itu, 
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selain berfungsi sebagai hiburan, film bisa menjadi alternatif sebagai media 

informasi yang menyenangkan. 

 

Menurut Trianton (2013) meski berupa tontonan, tetapi film memiliki pengaruh 

yang besar, film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan 

pendorong tumbuhnya industri kreatif lainnya. Dengan demikian, film menyentuh 

berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Film menjadi efektif sebagai media pembelajaran dalam rangka menanamkan 

nilai-nilai luhur, pesan moral, unsur didaktif, dan lain-lain. 

 

 

 

2.5 Drama 

Drama merupakan penciptaan kembali kehidupan nyata. Konsep drama mengacu 

pada dua pengertian, yaitu drama sebagai naskah dan drama sebagai pentas 

(Rokhmansyah, 2014). Drama naskah merupakan salah satu genre sastra yang 

disejajarkan dengan puisi dan prosa. Drama pentas adalah jenis kesenian seperti 

tata lampu, seni lukis (dekor, panggung), seni kostum seni rias, dan sebagainya. 

Contoh dari drama pentas yaitu wayang, ketoprak, ludruk, lenong, dan film.  

Drama adalah sebuah genre sastra yang penampilan fisiknya memperlihatkan 

secara verbal adanya dialog atau percakapan di antara tokoh-tokoh yang ada 

dalam naskah tersebut (Nuryanto, 2017). Menurut Kosasih (2012) drama adalah 

bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan 

menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dan dialog. Lakuan dan 

dialog yang terdapat dalam drama tidak jauh berbeda dengan yang tejadi dalam 

kehidupan nyata. W.S Rendra, (dalam Nuryanto 2017) menjelaskan bahwa drama 

adalah seni yang mengungkapkan pikiran atau perasaan orang dengan 

mempergunakan laku jasmani dan ucapan kata-kata. Selanjutnya, menurut 

Sudjiman, (dalam Nuryanto 2017) bahwa drama merupakan karya sastra yang 

bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian dan emosi 

lewat lakuan dan dialog. 
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2.5.1 Unsur-Unsur Pembangun Drama 

Drama dibangun oleh unsur pembentuknya. Agar kita dapat mengevaluasi suatu 

lakon, maka terlebih dahulu kita harus mengenal unsur-unsurnya dengan baik. 

a. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dalam drama disebut dengan tokoh rekaan yang berfungsi sebagai 

pemegang peran watak tokoh. Itulah sebabnya istilah tokoh juga disebut karakter 

atau watak (Rokhmansyah, 2014). Menurut Suroso (2015) berdasarkan peran 

terhadap jalannya cerita terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh antagonis adalah 

tokoh yang menentang cerita, sedangkan tokoh tritagonis merupakan tokoh 

pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Istilah 

penokohan juga sering disamakan dengan perwatakan. Tokoh cerita dalam drama 

dapat diwujudkan dalam dimensi pelukisan tokoh, yaitu (1) dimensi fisiologi, 

yakni ciri-ciri fisik yang bersifat badani atau ragawi, seperti usia, jenis kelamin, 

keadaan tubuh, ciri wajah, dan ciri-ciri fisik lainnya; (2) dimensi psikologi, yakni 

ciri-ciri jiwani atau rohani, seperti mentalitas, temperamen, cipta, rasa, karsa, IQ, 

sikap pribadi, dan tingkah laku; (3) dimensi sosiologis, yakni ciri-ciri kehidupan 

sosioal, seperti status sosial, pekerjaan, jabatan, jenjang pendidikan, ideologi, 

sikap hidup, agama, dan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan pribadi. 

 

b. Amanat 

Amanat merupakan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. 

Amanat di dalam drama ada yang langsung tersurat, tetapi pada umumnya sengaja 

disembunyikan secara tersirat oleh penulis naskah drama yang bersangkutan. 

Pesan atau amanat merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu 

kepada pembaca atau penonton (Kosasih, 2012). Amanat tersimpan rapi dan 

disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama. Amanat dapat 

diartikan pesan berupa ide, ganjaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan pengarang 

melalui karyanya. Menurut Kosasih, (2012) terdapat dua cara penyampaian 

amanat oleh pengarang dalam karyanya, yaitu (1) implisit adalah ajaran moral 

disampaikan melalui tingkah laku tokoh atau watak tokoh; (2) eksplisit adalah jika 
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pengarang pada tengah atau akhir cerita menyampaikan seruan, saran, peringatan, 

nasihat, anjuran, dan sebagainya berkenaan dengan gagasan yang mendasari 

karyanya. 

 

c. Bahasa 

Rokhmansyah (2014) menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan di dalam drama 

sengaja dipilih pengarang dengan titik berat fungsinya sebagai sarana komunikasi. 

Setiap penulis drama mempunyai gaya sendiri dalam mengolah kosa kata sebagai 

sarana untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Selain berkaitan dengan 

pemilihan kosakata, bahasa juga berkaitan dengan pemilihan gaya bahasa. Bahasa 

yang dipilih pengarang untuk kemudian dipakai dalam naskah drama tulisannya 

pada umumnya adalah bahasa yang mudah dimengerti (bersifat komunikatif), 

yakni ragam bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang 

berkaitan dengan situasi lingkungan, sosial budaya, dan pendidikan. Bahasa yang 

dipakai dipilih sedemikian rupa dengan tujuan untuk menghidupakan cerita 

drama, dan menghidupkan dialog-dialog yang terjadi di antara para tokoh 

ceritanya. Demi pertimbangan komunikatif ini seorang pengarang drama tidak 

jarang sengaja mengabaikan aturan-aturan yang ada dalam tata bahasa baku. 

 

d. Alur 

Menurut Rokhmansyah (2014) alur drama adalah rangkaian peristiwa dalam 

sastra drama yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan sebab akibat, 

yang berupa jalinan peristiwa. Drama sebagai karya sastra lengkap, umumnya 

mengandung delapan tahapan alur. Kedelapan tahapan alur itu, yaitu: eksposisi 

atau pemaparan, rangsangan, konflik, rumitan, klimaks, kritis, leraian, dan  

penyelesaian, sedangkan menurut Suroso (2015) dalam drama dikenal ada tiga 

jenis alur cerita, (1) alur linier, yaitu peristiwa atau kejadian berurutan dari awal 

(eksposisi, komplikasi), tengah (konfliks dan klimaks), dan akhir (resolusi); (2) 

alur mundur, bila naskah diawali dengan akhir cerita atau penyelesaian baru 

kemudian dirunut peristiwannya mengapa hal itu terjadi; (3) sedangkan alur 

episodik, ketika cerita berupa episode atau bagian-bagian peristiwa yang saling 

berhubungan.  
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e. Latar Cerita 

Kosasih (2011) mengemukakan bahwa latar merupakan keterangan mengenai 

tempat, ruang, dan waktu di dalam naskah drama. berikut ini jenis-jenis latar dan 

pengertiannya, (1) latar tempat, yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam 

naskah drama, seperti di medan perang, di meja makan; (2) latar waktu, yaitu 

penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama, seperti pagi hari pada 

tanggal 17 Agustus 1945; (3) latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran 

suasana ataupun budaya yang melatarbelakangi terjadinya adegan atau peristiwa 

dalam drama misalnya dalam budaya masyarakat Betawi, Melayu, Sunda. 

 

f. Tema 

Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita, sesuatu yang menjiwai cerita, atau 

sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam cerita (Rokhmansyah, 2014). 

Menurut Kosasih (2011) tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi drama. 

Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah 

kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Ketika 

ingin mengetahui tema dari sebuah drama, maka kita perlu mengapresiasi 

menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu, hal ini dikarenakan tema jarang 

dinyatakan secara tersirat. 

 

 

 
2.6 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA)  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematik yang memiliki banyak 

komponen. Salah satu diantaranya ialah sumber belajar, dengan peranan sumber 

belajar memungkinkan untuk menambah pengetahuan individu, dari yang tidak 

mengerti menjadi mengerti. Pendidik dalam menyampaikan pembelajaran di kelas 

diharapkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Hal ini 

sejalan dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Bab VII 

pasal 33 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 

menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional. Nababan (1984) 
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berpendapat bahwa tujuan belajar bahasa dapat digolongkan menjadi 4 golongan 

utama, yaitu (1) penalaran, (2) instrumental, (3) integratif, dan (4) kebudayaan. 

 

Menurut Rusman (2017) pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru 

dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran 

dan menggunakan berbagai pola pembelajaran. Warsita, (dalam Rusman, 2017) 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta 

didik belajar atau suatu kegiatan untuk mempelajarkan peserta didik. Dengan kata 

lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan 

belajar.  

 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan  pengalaman belajar yang 

melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta 

didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka 

pencapaian kompetensi dasar (BSNP dalam Rusman, 2017). Dalam 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 Bab III dijelaskan bahwa perencanaan 

pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Silabus merupakan acuan 

penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar (KD). 

 

Komponen pembelajaran merupakan penentu dari keberhasilan proses 

pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran memiliki fungsi masing-

masing dalam setiap perannya dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen 

pembelajaran menurut Rusman (2017) sebagai berikut. 

a. Tujuan, tujuan pendidikan sendiri adalah untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
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b. Sumber Belajar, diartikan segala sesuatu yang ada di luar diri seorang yang 

bisa digunakan untuk membuat atau memudahkan terjadinya proses belajar 

pada diri sendiri atau peserta didik. 

c. Strategi Pembelajaran, merupakan bentuk pendekatan yang spesifik untuk 

menyampaikan informasi dan kegiatan yang mendukung penyelesaian tujuan 

khusus.  

d. Media Pembelajaran, merupakan salah satu alat untuk mempertinggi proses 

interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan dan sebagai 

alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode mengajar yang 

digunakan oleh guru dalam proses belajar. 

e. Evaluasi Pembelajaran, merupakan alat indikator untuk menilai pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar 

secara keseluruhan. 

 

Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan Permendikbud 

No. 22 tahun 2016 Bab III terdiri atas, (a) identitas sekolah, yaitu nama satuan 

pendidikan; (b) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (c) kelas/semester;  

(d) materi pokok; (e) alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian kompetensi dasar (KD) dan beban belajar dengan mempertimbangkan 

jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar (KD) 

yang harus dicapai; (f) tujuan pembelajaran, dirumuskan berdasarkan kompetensi 

dasar (KD), dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (g) kompetensi 

dasar dan indikator pencapaian kompetensi; (h) materi pembelajaran, memuat 

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan indikator ke tercapaian kompetensi; (i) metode 

pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar (KD) yang 

disesuaikan dengan karakteristik pesera didik dan kompetensi dasar (KD) yang 

akan dicapai; (j) media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran 

untuk menyampaikan materi pembelajaran; (k) sumber belajar, berupa buku, 

media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan; (l) 
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langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup; (m) penilaian hasil pembelajaran.  

 

Kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti 

kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti 

kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar; semua kompetensi dasar 

dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang 

dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi inti meliputi kompetensi inti 

spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dirancang 

seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Kompetensi 

dasar berfungsi untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan 

didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara 

mata pelajaran dan jenjang pendidikan (Abidin, 2014). 

 

Dalam menganalisis alih kode dan campur kode dalam film Hujan Bulan Juni 

karya Sapardi Djoko Damono, peneliti menemukan kompetensi dasar yang 

berkaitan dengan materi drama. Film-film yang ada di Indonesia maupun dari luar 

tidak hanya bisa dilihat  untuk media hiburan saja, namun dapat digunakan dalam 

dunia pendidikan sebagai alternatif dalam media pembelajaran. Peneliti memilih 

materi drama untuk dijadikan sebagai implikasi dari hasil penelitian dengan 

melalui pertimbangan yang sesuai dengan hasil penelitian yang didapat. 

Pertimbangan tersebut berupa pemanfaatan sumber data dan hasil temuan 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai media dan sumber belajar untuk 

mempermudah peserta didik dalam menganalisis isi dan kebahasaan drama. Selain 

itu, hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan untuk memperkaya perbendaharaan 

kosakata peserta didik dalam merancang dan mendemonstrasikan drama dengan 

memperhatikan isi dan kebahasaannya.  
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Berikut ini standar kompetensi yang terdapat dalam Kurikulum 2013.  

 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia (Wajib) 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kelas XI  

 

Tabel 2.1 Kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 Bahasa Indonesia kelas XI SMA 

Kompetensi Inti 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajari di 

sekolah secara mandisi serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan drama 

yang dibaca atau ditonton. 

4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah 

drama dengan memperhatikan isi dan 

kebahasaan. 

Indikator 3.19.1 Mengidentifikasi isi drama yang 

dibaca atau ditonton. 

3.19.2 Mengidentifikasi kebahasaan drama 

yang dibaca atau ditonton. 

4.19.1 Merancang kerangka teks drama 

sesuai dengan struktur teks dan topik 

yang dibuat. 

4.19.2 Mendemonstrasikan teks drama yang 

dibuat dengan memperhatikan isi dan 

kebahasaan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain (Moleong, 2011). Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

deskriptif kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian karene peneliti akan 

mendeskripsikan bentuk-bentuk dan sebab-sebab alih kode dan campur kode 

dalam tuturan paratokoh pada film Hujan Bulan Juni. Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 

laporan tersebut (Moleong, 2011). 

 

 

 

3.2 Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam penelitian ini ialah sebuah film yang digarap oleh Rumah 

Produksi Starvision pada tahun 2017 yang berjudul Hujan Bulan Juni dan 

memiliki durasi 1 jam 50 menit. Data dalam penelitian ini berupa data lingual 

tuturan para tokoh yang mengandung alih kode dan campur kode. 

 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simak 

bebas cakap dan teknik catat. Teknik simak bebas cakap merupakan teknik yang 

pada proses penelitian, peneliti tidak terlibat dalam proses percakapan (Mahsun, 
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2005). Teknik catat adalah mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi 

penelitiannya dari penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2005). Peneliti 

menyimak tuturan yang dilakukan oleh para tokoh di dalam film tersebut, 

kemudian dalam proses menyimak peneliti membutuhkan rekaman yang berupa 

catatan, maka dari itu dikembangkan teknik selanjutnya yaitu teknik catat.  

 

 

 

3.4 Langkah Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu menentukan sumber data. 

Penelitian ini menggunakan objek film sebagai sumber data, yakni film Hujan 

Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya, menyimak dialog tuturan 

para tokoh dalam film Hujan Bulan Juni dan menandai tuturan-tuturan yang 

mengandung alih kode dan campur kode. Langkah terakhir setelah menyimak 

data-data tersebut, yaitu mencatat data-data tersebut dan diklasifikasikan 

berdasarkan jenis dan penyebabnya. Moleong (2011) menjelaskan bahwa 

pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis sangat banyak, video, 

atau audio tentang percakapan yang berisi penggalan data yang jamak nantinya 

akan dipilah-pilah dan dianalisis. Proses pengumpulan data penelitian ini dapat 

dilakukan dengan berulang kali menonton film Hujan Bulan Juni untuk 

mendapatkan hasil yang baik. 

 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2011) analisis data kualitatif adalah 

suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Langkah-langkah analisis data dilakukan penulis dengan tahap-tahap sebagai 

berikut. 
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1. Mencatat tuturan percakapan para tokoh yang mengandung alih kode dan 

campur kode dalam Film Hujan Bulan Juni. 

2. Menganalisis, mengklasifikasi, serta membuat daftar data mengenai alih kode 

dan campur kode. 

a. Menandai bentuk tuturan yang mengandung alih kode dengan tanda AK 

dan campur kode dengan CK. 

b. Mengklasifikasikan bentuk-bentuk alih kode dan campur kode dengan cara 

sebagai berikut. 

1) Menandai bentuk alih kode intern dengan tanda AK-I, dan alih kode 

ekstern dengan AK-E.  

2) Menandai campur kode kata dengan CK-Kt, campur kode frase dengan 

CK-Fr, campur kode klausa dengan CK-Kl, campur kode baster 

dengan CK-Bs, dan campur kode perulangan kata dengan CK-Pkt. 

3) Menambahkan kode bahasa pada kode-kode yang telah digunakan. 

Tanda In (bahasa Indonesia), Jp (bahasa Jepang), Ing (bahasa Inggris), 

Jw (bahasa jawa), dan Mn (bahasa Manado). 

3. Menentukan faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode dalam 

film Hujan Bulan Juni. 

4. Mendeskripsikan implikasi hasil alih kode dan campur kode dalam film 

Hujan Bulan Juni terhadap pembelajaran bahasa Indonesia materi drama di 

SMA. 

 

Berikut tabel indikator alih kode dan campur kode yang digunakan sebagai acuan 

peneliti dalam menganalisis data. 

Tabel 3.1 Indikator Alih Kode 

No. Indikator Subindikator Deskriptor 

1. Alih Kode Alih kode intern Alih kode terjadi antarbahasa yang 

digunakan penutur yang masih dalam 

lingkup nusantara. Misalnya, bahasa 

Indonesia beralih ke bahasa Sunda. 
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  Alih kode ekstern Alih kode terjadi antara bahasa yang 

digunakan penutur ke dalam bahasa 

asing di luar nusantara. Misalnya, 

bahasa Indonesia beralih ke bahasa 

Jepang, dan sebaliknya. 

 

2. Faktor penyebab 

alih kode 

Pembicara atau 

penutur 

Kemampuan dan latar belakang dari 

penutur. Dalam berbahasa seorang 

pembicara atau penutur, seringkali 

melakukan alih kode untuk 

mendapatkan keuntungan atau manfaat 

dari tindakannya itu. Alih kode 

biasanya dilakukan oleh penutur 

dengan sadar. 

  Pendengar atau 

mitra tutur 

Mitra tutur dapat menyebabkan 

terjadinya alih kode, misalnya karena 

penutur ingin mengimbangi 

kemampuan berbahasa mitra tutur. 

Dalam hal ini biasanya kemampuan 

berbahasa mitra tutur kurang atau agak 

kurang karena memang mungkin 

bukan bahasa pertamanya.  

Perubahan situasi 

karena hadirnya 

orang ketiga 

Kehadiran orang ketiga atau orang lain 

yang tidak memiliki latar belakang 

bahasa yang sama dengan bahasa yang 

sedang digunakan oleh penutur dan 

mitra tutur menyebabkan terjadinya 

alih kode. Hadirnya orang ketiga 

menentukan perubahan bahasa dan 

varian yang akan digunakan. 

Perubahan situasi 

dari formal ke 

informal atau 

Perubahan situasi bicara dapat 

menyebabkan terjadinya alih kode. 

Alih kode yang terjadi bisa dari ragam 
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sebaliknya  formal ke informal misalnya dari 

ragam formal menjadi ragam bahasa 

santai, atau sebaliknya. 

Berubahnya topik 

pembicaraan 

Berubahnya topik pembicaraan dalam 

suatu peristiwa tutur dapat 

mengakibatkan terjadinya alih kode. 

 

Tabel 3.2 Indikator Campur Kode 

No. Indikator Subindikator Deskriptor 

1. Campur kode Campur kode kata Campur kode dengan menyisipkan 

unsur kata (satuan bahasa yang dapat 

berdiri sendiri,terjadi dari morfem 

tunggal) dari bahasa lain ke dalam 

suatu bahasa. 

Campur kode frase Campur kode dengan menyisipkan 

frasa(satuan gramatikal yang terdiri 

atas dua kata atau lebih yang tidak 

melampaui batas klausa) dari bahasa 

lain ke dalam suatu bahasa. 

Campur kode baster Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur dari bahasa lain yang 

berupa penyisipan baster (gabungan 

pembentukan asli dan asing). 

Campur kode klausa Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur dari bahasa lain berupa 

Penyisipan klausa (satuan gramatikal 

berupa kelompok kata yang 

sekurang-kurangnya terdiri atas 

subyek dan predikat). 

Campur kode 

perulangan kata 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur dari bahasa lain yang 
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berupa penyisipan perulangan kata 

(proses pembentukan kata dengan 

mengulang keseluruhan atau 

sebagian bentuk dasar). 

Campur kode 

ungkapan/idiom  

Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur dari bahasa lain yang 

berupa penyisipan ungkapan/idiom 

(konstruksi yang maknanya tidak 

sama dengan gabungan makna 

unsurnya). 

2. Faktor penyebab 

campur kode 

Latar belakang sikap 

penutur 

Latar belakang penutur ini 

berhubungan dengan karakter 

penutur, seperti latar sosial, tingkat 

pendidikan, atau rasa keagamaan. 

Misalnya, penutur yang memiliki 

latar belakang sosial yang sama 

dengan mitra tuturnya dapat 

melakukan campur kode ketika 

berkomunikasi. Hal ini dapat 

dilakukan agar suasana pembicaraan 

menjadi akrab. 

Kebahasaan Latar belakang kebahasaan atau 

kemampuan berbahasa juga menjadi 

penyebab seseorang melakukan 

campur kode, baik penutur maupun 

orang 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. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan alih kode dan campur kode dalam 

peristiwa tutur pada film Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, dapat 

peneliti simpulkan sebagai berikut.    

1. Bentuk alih kode dalam film Hujan Bulan Juni ialah alih kode intern dan alih 

kode ekstern. Alih kode intern yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi 

peralihan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Manado atau sebaliknya dan 

peralihan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa, sedangkan bentuk alih kode 

ekstern yang ditemukan berupa peralihan bahasa Indonesia ke dalam bahasa 

Jepang atau sebaliknya. Bentuk alih kode yang dominan terjadi ialah alih kode 

intern berupa peralihan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Manado atau 

sebaliknya. 

2. Bentuk campur kode dalam tuturan film Hujan Bulan Juni berupa penyisihan 

serpihan bahasa Manado ke dalam struktur bahasa Indonesia, bahasa Jawa ke 

dalam struktur bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke dalam struktur bahasa 

Indonesia, dan bahasa Jepang ke dalam struktur bahasa Indonesia. Bentuk 

campur kode yang ditemukan, yaitu campur kode berbentuk kata, frasa, 

klausa, perulangan kata, dan baster. Campur kode berbentuk kata yang terjadi 

berupa kata populer, kata khas, kata penolakan, kata persetujuan, dan kata 

sapaan. Bentuk campur kode yang dominan terjadi ialah campur kode 

berbentuk kata.  

3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya alih kode yang ditemukan 

berupa faktor penutur, mitra tutur, orang ketiga, dan topik pembicaraan. 

Faktor-faktor tersebut dapat terjadi karena penutur maupun mitra tutur ingin 

menunjukkan kesukuannya, tidak mampu mengimbangi bahasa penutur atau 

lawan tutur, berubahnya topik yang dibicarakan, memiliki latar belakang 
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kebahasaan yang sama, kehadiran orang ketiga, dan ingin menjelaskan 

maksud tuturan. Faktor penyebab terjadinya alih kode dalam film Hujan Bulan 

Juni  didominasi oleh faktor mitra tutur.  

4. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya campur kode berupa faktor 

sikap penutur dan faktor sikap kebahasaan. Faktor sikap penutur yang peneliti 

temukan dapat terjadi karena terdapat latar belakang hubungan kedekatan dan 

kesantaian dalam berkomunikasi, sedangkan faktor sikap kebahasaan terjadi 

karena ingin menjelaskan maksud tuturan, pemilihan kata asing yang populer, 

dan latar belakang kebahasaan penutur yang merupakan penutur asing. Faktor 

penyebab terjadinya campur kode dalam film Hujan Bulan Juni didominasi 

oleh faktor sikap penutur. 

5. Hasil penelitian alih kode dan campur kode dalam film Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono akan peneliti implikasikan pada pembelajaran drama di 

kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA). Kompetensi yang peneliti kaitkan 

dengan hasil analisis, yaitu pada KD 3.19 menganalisis isi dan kebahasaan 

drama yang dibaca atau di tonton dan 4.19 mendemonstrasikan sebuah naskah 

drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kaitan hasil analisis dengan 

materi pembelajaran ini dapat digunakan sebagai media dan sumber belajar 

dalam menganalisis isi dan kebahasaan drama serta dalam mendemonstrasikan 

sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. 

 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada kajian yang sama, disarankan 

untuk melakukan penelitian pada kajian sosiolinguistik lainnya seperti 

interferensi dan integrasi sehingga dapat melengkapi penelitian yang telah 

dilakukan dan penelitian mengenai kajian sosiolingustik menjadi lebih 

lengkap dan mendalam. 
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2. Bagi pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia SMA kelas XI, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif media dan sumber belajar 

dalam pembelajaran menganalisis isi dan kebahasan drama yang dibaca atau 

ditonton serta mendemonstrasikan naskah drama dengan memperhatikan isi 

dan kebahasaannya. 
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