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 Oleh 

Yulina Winda Rahma 

 

 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah alih kode campur kode pada 

bahasa lisan pedagang pasar tradisional di Bandarlampung dan rancangan 

pembelajarannya di perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mendeskripsikan alih kode campur kode pada bahasa lisan pedagang pasar 

tradisional di Bandarlampung dan rancangan pembelajarannya di perguruan tinggi. 

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan sumber data 

pedagang pasar tradisional di Bandarlampung saat transaksi jual beli. Data berupa 

tuturan lisan pedagang pasar tradisional di Bandarlampung. Data diperoleh dengan 

teknik simak libat cakap dan simak bebas libat cakap. Wawancara dilakukan secara 

langsung pada informan di lokasi penelitian dengan instrumen berupa daftar tanya 

dan telah dilakukan observasi lebih dahulu.  

 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1) alih kode berupa alih bahasa sebanyak 

35 data dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah maupun dari bahasa daerah ke 

bahasa Indonesia dan campur kode berupa campur kode bahasa sebanyak 16 data 

antara kode bahasa Indonesia dan daerah; 2) faktor penyebab alih kode terbanyak 

ialah perubahan situasi peristiwa tutur 12 data untuk menegaskan atau mendapatkan 

putusan dari pembeli, mitra tutur 11 data untuk memudahkan komunikasi dalam 

ranah transaksi, kehadiran pihak ketiga 6 data untuk membantu penjual 

berkomunikasi dengan pembeli lainnya, perubahan topik 4 data untuk 

menyesuaikan topik transaksi yang berubah perkenalan, dan pembicara 2 data untuk 

mendapatkan keuntungan atas tindakannya, sementara itu faktor penyebab campur 

kode ialah kemampuan berbahasa dan berkomunikasi para penuturnya; 3) hasil 

penelitian ini dapat diimplementasikan secara praktis dalam bentuk rancangan 

pembelajaran semester (RPS) mata kuliah Sosiolinguistik di perguruan tinggi. 

 

Kata kunci: alih dan campur kode, pedagang pasar tradisional, Sosiolinguistik 
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The problems discussed in this research are code-mixing code-switching in the 

spoken language of traditional market traders in Bandarlampung and the learning 

design in college. This research was conducted with the aim of describing code-

mixing code-switching in the spoken language of traditional market traders in 

Bandarlampung and the learning design in college. The research method used in 

this research is descriptive qualitative with data sources from traditional market 

traders in Bandarlampung during buying and selling transactions. The data are in 

the form of oral speech of traditional market traders in Bandarlampung. The data 

was obtained with the technique of listening to engage in conversation and listen to 

be free to engage in conversation. Interviews were conducted on informants at the 

research location with an instrument in the form of a list of questions and 

observations had been made beforehand. 

 

The result of research found that 1) code-switching in the form of language 

switching as many as 35 data from Indonesian to regional languages and from 

regional languages to Indonesian and code-mixing in the form of language code 

mixing as many as 16 data between Indonesian and regional language codes; 2) the 

factors causing the most code-switching are changes in the situation of speech 

events 12 data to confirm or get a decision from buyers, speech partners 11 data to 

facilitate communication in the realm of transactions, the presence of third parties 

6 data to help sellers communicate with other buyers, topic changes 4 data to adjust 

the topic of the transaction, which changes with introductions, and data speakers to 

benefit from their actions, meanwhile the factors that cause code-mixing are the 

language and communication skills of the speakers; 3) the results of this study can 

be practically implemented in learning design for the Sociolinguistics course in 

college. 

 

Keywords: code-switching and mixing, traditional market traders, Sosiolinguistics
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MOTO 

 

ا يَْبلُغَنا ِعْندََك اْلِكبََر  ْٓ اِيااهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن اِْحٰسنًۗا اِما ا اَِّلا ََّل َوقَٰضى َربَُّك اََّلا تَْعبُدُْوْٓ ٍّ وا اََحدُهَُمآْ اَْو ِكٰلُهَما فَََل تَقُْل لاُهَمآْ اُف 

 تَْنَهْرهَُما َوقُْل لاُهَما قَْوًَّل َكِرْيًما

Dan Rabb-mu telah memerintahkan kepada manusia janganlah ia beribadah 

melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang 

tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya 

telah berusia lanjut disisimu maka janganlah katakan kepada keduanya ‘ah’ dan 

janganlah kamu membentak keduanya. 

(Q.S. Al Isra:23)  

 

 

ْنَساَن بَِواِلدَْيِهِۚ  ْينَا اَّْلِ فَِصالُٗه فِْي َعاَمْيِن اَِن اْشكُْر ِلْي َوِلَواِلدَْيَكۗ اِلَيا اْلَمِصْيرُ َوَوصا ٗه َوْهنًا َعٰلى َوْهنٍّ وا َحَملَتْهُ اُمُّ  

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan 

menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kalian kepada-Ku dan kepada kedua 

orang tuamu. Hanya kepada-Ku lah kalian kembali 

(Q.S. Lukman:14) 

 

 

 َخْيُر الناِس أَْنفَعُُهْم ِللناِس 

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni.  

Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Komunikasi antarmanusia membutuhkan bahasa sebagai sarananya.  

Komunikasi tersebut dianggap sebagai kombinasi perbuatan atau tindakan 

serangkaian unsur dengan mengandung maksud juga tujuan tertentu 

(Tarigan, 2008; Hardjana, 2003). Artinya, secara fungsional bahasa 

dipergunakan sebagai alat komunikasi agar dapat memperoleh maksud-

maksud tertentu. Sementara itu, bahasa membantu manusia dalam 

pengungkapan pendapat, pikiran, dan idenya sebagai suatu sistem lambang 

bunyi arbitrer dalam komunikasi dan interaksi (Aslinda, 2010; Chaer, 

2010; Oka, 1994). Bahasa juga menjadi simbol suatu bunyi dari alat ucap 

manusia dan digunakan sebagai alat komunikasi antaranggota 

masyarakatnya (Keraf, 1984). Dengan demikian, setiap orang harus sadar 

bahwa manusia ialah makhluk sosial dan membutuhkan bahasa untuk 

berkomunikasi dan bersosialisasi. 

 

Komunikasi sendiri dapat berlangsung dengan adanya kegiatan berbicara. 

Kegiatan tersebut berkaitan dengan interaksi sosial. Manusia dapat 

melakukan interaksi sosial melalui bahasa sebagai alat komunikasinya. 

Sementara itu, Sosiolinguistik hadi sebagai cabang linguistik yang 

mengkaji hubungan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan sosial. 
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Sosiolinguistik sebagai cabang ilmu linguistik interdisipliner dengan ilmu 

sosiologi mengkaji hubungan bahasa dengan faktor sosial. Kajian ini 

berlangsung pada sebuah kelompok masyarakat tutur menjadi objek 

penelitian (Chaer dan Leoni, 2010). Oleh karena itu, Sosiolinguistik bukan 

hanya mengkaji wujud formal bahasa dan variasinya, melainkan juga 

penggunaannya dalam masyarakat. Penggunaan itu termasuk faktor 

kebahasaan dan non-kebahasaan, seperti hubungan antara penutur dan 

mitra tutur, termasuk faktor sosial.  

   

Kajian bahasa dan faktor sosial menjadi hal yang menarik sebab objek 

penelitiannya luas dan potensial untuk terus-menerus dikaji (Hudson, 

1996). Situasi kebahasaan dwibahasa (masyarakat bilingual) maupun 

multibahasa (multilingual) juga menarik untuk diteliti karena dalam 

interaksi verbal (lisan) ada beberapa bahasa dan bahasa terus berkembang 

dalam masyarakat. Hakikatnya, pemakaian bahasa dalam masyarakat ini 

variative dan tidak monolitis (Bell, 1975 dalam Rokhman, 2003). Hal ini 

juga diawasi pula oleh faktor-faktor situasional, budaya, dan sosial 

(Kartomihardji, 1981; Fasold, 1984; Hudson 1996; Wijana 2010).  

 

Suatu kode bahasa dipilih oleh seorang penutur dengan pertimbangan 

siapa yang berbicara, lawan bicaranya, topik yang sedang dibicarakan, dan 

di mana peristiwa tutur itu terjadi (Fishman, 1972). Pemilihan ini tidak 

terjadi secara acak. Sementara itu, ada beberapa faktor lain yang turut 

melatarbelakangi peristiwa tutur dalam komponen tutur, seperti setting 

and scene ‘latar’, participants ‘peserta’, end ‘hasil’, act sequence 
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‘amanat’, key ‘cara’, instrumentalities ‘sarana’, norms ‘norma’, dan genres 

‘jenis’ (Dell Hymes, 1972). Pemakaian bahasa dan fungsi bahasa 

ditentukan oleh kesepakatan juga faktor-faktor tersebut (Suhardi dan 

Sembiring, 2005). Pada saat interaksi sosial berlangsung pilihan bahasa 

terjadi. Oleh karena itu, bahasa akan mencerminkan kaidah sosial yang 

berlaku dalam masyarakat. 

 

Alih kode, campur kode, dan variasi dalam bahasa yang sama ialah tiga 

jenis pilihan bahasa dalam Sosiolinguistik (Sumarsono dan Partana, 2002). 

Pertama, alih kode (code switching) ialah peristiwa pergantian bahasa 

yang digunakan akibat berubahnya ragam atau situasi bahasa (Chaer dan 

Leoni, 2010).  Kedua, campur kode (code mixing) ialah peristiwa penutur 

yang menyisipkan unsur-unsur bahasa lain berupa serpihan-serpihan 

(pieces) dari bahasa yang satu ke bahasa lain (Chaer dan Leoni, 2010). 

Ketiga, variasi pada bahasa yang sama (variation within the same 

language). Jenis yang ketiga ini biasanya muncul dalam fokus kajian sikap 

bahasa.  

   

Kesamaan fitur membentuk kelompok sosial pada masyarakat. Oleh sebab 

itu, suatu bahasa dipandang terbentuk karena kelompok-kelompok 

sosialnya yang beragam. Selain itu, dapat dipahami pula bahwa terdapat 

nilai sosial dan budaya pada tiap-tiap kelompok masyarakat dalam 

penggunaan bahasanya. Lampung termasuk provinsi yang dihuni oleh 

masyarakat multietnis dengan beragam bahasa. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya masyarakat tutur yang heterogen di Lampung dengan 
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berbagai keragaman bahasa daerah (BD) yang dibawanya. Masyarakat 

tutur yang heterogen tersebut dapat menimbulkan berbagai macam pilihan 

bahasa pada saat berinteraksi dengan lawan tuturnya. Hal ini akan 

menimbulkan peristiwa tutur berupa alih kode maupun campur kode. 

 

Kelompok masyarakat pedagang menjadi satu di antara komunitas yang 

umum ditemukan di kehidupan sehari-hari. Anggotanya ialah para 

masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Mereka berkumpul dan 

beraktivitas dalam suatu wilayah, seperti di pasar tradisional. Berdasarkan 

Permendag RI No.53/M-DAG/PER/12/2008 pasar tradisional adalah pasar 

yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, 

Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk 

kerja sama dengan swasta, tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda 

yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan 

dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Pasar 

tradisional menjadi ruang terbuka bagi siapa pun, baik pedagang maupun 

pembeli. Secara sosial, pasar tradisional menjadi cerminan realitas sosial 

dalam kehidupan masyarakat majemuk.  

  

Menurut data Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kota Bandarlampung  

(2014) ada sebanyak tiga puluh satu nama pasar tradisional menurut lokasi 

di Bandarlampung. Beberapa di antaranya akan menjadi sampel dalam 

penelitian ini, seperti Pasar Bawah di Jalan Pemuda, Tanjung Karang 

Pusat, Pasar Baru/SMEP di Jalan Batu Sangkar, Tanjung Karang Pusat, 
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Pasar Bambu Kuning di Jalan Bukit Tinggi, Tanjung Karang Pusat, Pasar 

Rajabasa di Jalan Kapten Abdul Haq, Rajabasa, Pasar Untung di Jalan 

Untung, Labuhan Ratu, dan Pasar Tempel Stasiun di Jalan Untung 

Surapati, Labuhan Ratu. Bahasa menjadi hal yang penting dalam 

mendukung interaksi sosial antaranggota kelompok masyarakat pedagang 

terutama untuk kepentingan usaha mereka. Dengan demikian, pedagang 

dalam kegiatannya sehari-hari di pasar tradisional memiliki kekhasan dan 

keunikan tertentu pada pemakaian bahasanya. Hal ini juga didukung juga 

oleh faktor  keadaan Provinsi Lampung terkhusus Kota Bandarlampung 

sebagai kota yang cukup banyak memiliki masyarakat pendatang dengan 

berbagai bahasa daerah yang dibawanya.  

 

Berada di ujung selatan Pulau Sumatra menjadikan Provinsi Lampung 

sebagai titik arus perdagangan Jawa-Sumatra. Wilayah Lampung menjadi 

gerbang menuju wilayah Sumatra. Lampung menjadi jalur lalu lintas 

perdagangan dan ekonomi Jawa-Sumatra sehingga ramai aktivitas 

ekonomi. Selain sebagai jalur transportasi perdagangan, Lampung juga 

kaya dengan sumber daya alam dengan nilai ekonomis tinggi. Sejak masa 

kolonial aktivitas ekonomi dan perdagangan di Provinsi Lampung telah 

berlangsung dengan ramai. Lampung menjadi pemasok kebutuhan sumber 

daya alam bagi perkembangan ekonomi Hindia Belanda kala itu. Lampung 

ialah penghasil utama komoditas lada, kemenyan, kopi, kayu hasil hutan, 

kopra, dan rotan (Wellan, 1932). 
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Pada saat pra-penelitian ditemukan bahwa keadaan pedagang pasar 

tradisional Kota Bandarlampung berlatar belakang etnik yang beragam 

dalam ranah transaksi. Mereka bersosialisasi antarsesama pedagang 

tradisional maupun pembelinya dengan pemilihan bahasa secermat 

mungkin. Kehadiran keberagaman etnik tersebut turut menghadirkan 

bahasa daerah yang variatif dalam lingkungan pedagang pasar tradisional 

di Lampung. Termasuk fenomena alih kode dan campur kode yang 

dilakukan oleh para pedagang pasar tradisional. Hal ini menarik dikaji 

untuk menambah wawasan keilmuan alih kode dan campur kode dari hal-

hal di lingkungan sekitar. 

 

Pada saat berinteraksi para pedagang tradisional akan berhati-hati dalam 

menentukan pilihan bahasanya. Hal ini didasari oleh latar belakang mitra 

tutur mereka, baik latar belakang etnik (Jawa, Lampung, Palembang, 

Medan, Padang dan Sunda) maupun peran (sesama pekerja, penjual, 

pembeli, dan sebagainya). Penggunaan bahasa lisan dwibahasawan akan 

difokuskan pada ranah transaksi para pedagang pasar tradisional yang 

menjual sembako. Umumnya, pedagang sembako akan melakukan 

pemilihan bahasa terhadap pembelinya dengan tujuan tertentu, seperti 

mempermudah komunikasi dengan pembeli atau antarpedagang. Oleh 

karena itu, topik penelitian ini sangat menarik untuk dikaji secara 

Sosiolinguistik. 
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Kajian seperti ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat bermacam-

macam kode bahasa dan faktor-faktor penentu pilihan bahasanya, wujud 

alih kode dan campur kode, juga faktor sosial penyebab alih kode dan 

campur kode masyarakat Jawa (Mutmainnah, 2008). Pada penelitian yang 

sejenis, ditemukan pula bahwa pada bahasa pedagang ikan terdapat idiolek 

dengan pilihan kata tertentu dan fungsi bahasanya yang meliputi fungsi 

personal, regulatori, interaksional, instrumental, dan heuristik (Fitriani, 

2017). Ada pula ditemukan kehadiran aspek-aspek tertentu dalam 

pemilihan bahasa dalam penelitian lain pada mahasiswa UI asal Kebumen 

(Kurniasaari, 2014). 

 

Pola bahasa ditemukan juga pada penelitian terhadap pedagang etnis Cina 

dalam interaksi jual beli. Pola tersebut ditentukan oleh latar belakang 

sosial penjual dan pembeli (Septia, 2017). Pada situasi yang membutuhkan 

penghormatakan kepada pembeli, bahasa Indonesia dipilih untuk tuturan. 

Sementara itu, pada situasi yang lebih akrab dan tidak ada kebutuhan 

penghormatan, bahasa Minangkabau lah yang dipilih. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan pada peristiwa alih kodenya. Kemudian, pada penelitian 

lanjutan ditemukan empat ranah komunikasi yang lebih dipilih sebagai 

bahasa komunikasinya, yakni kekeluargaan, kekariban, ketetanggaan, dan 

transaksi pada dwibahasawan Sunda-Indonesia yang berbahasa pertama 

Sunda (Wagiati, 2018). Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten 

Bandung. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut sejauh pengamatan yang dilakukan 

oleh penulis, belum pernah ada penelitian yang secara khusus 

memfokuskan kajiannya pada penggunaan bahasa lisan berwujud alih 

kode, campur kode, dan faktor-faktor penentunya. Khususnya pada 

pedagang sembako di pasar tradisional Kota Bandarlampung. Adanya 

kontak bahasa yang terjadi pada pedangang sembako pasar tradisional 

(dwibahasawan), seperti adanya bahasa Indonesia (BI) dan bahasa daerah 

(BD) Jawa, Lampung, Palembang, Betawi,  Medan, dan Sunda menjadi 

gejala yang menarik untuk dikaji. 

 

Pemilihan bahasa yang tepat dalam penggunaannya merupakan hal yang 

rumit bagi dwibahasawan. Masalah akan timbul akibat ketidaktepatan 

pemilihan variasi kode bahasa sehingga pemilihan bahasa sangat penting 

dalam berkomunikasi dan bersosial. Hal ini semakin menarik sebab 

kenyataan penggunaan bahasa serta variasinya pada masyarakat 

pendatang, khususnya pedagang sembako pasar tradisional di 

Bandarlampung cukup banyak. Kondisi ini dapat menimbulkan 

permasalahan pada variasi kode, alih kode, campur kodeda, faktor 

penentunya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah alih dan campur kode bahasa pedagang pasar 

tradisional di Bandarlampung? 

2. Bagaimanakah faktor penyebab alih dan campur kode bahasa 

pedagang pasar tradisional di Bandarlampung? 

3. Bagaimanakah rancangan pembelajarannya pada mata kuliah 

Sosiolinguistik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan alih dan campur kode bahasa pedagang pasar 

tradisional di Bandarlampung. 

2. Mendeskripsikan faktor penyebab alih dan campur kode bahasa 

pedagang pasar tradisional di Bandarlampung. 

3. Mendeskripsikan rancangan pembelajarannya pada mata kuliah 

Sosiolinguistik. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun praktis. Manfaat secara teoretis berarti dalam 

hubungannya dengan teori-teori yang sudah ada dan pembentukan teori 

baru, sedangkan manfaat praktis dikaitkan dengan pembelajaran 

Sosiolinguistik di perguruan tinggi. 



10 
 

 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian 

kebahasaan dan pendidikan, khususnya dalam mengkaji alih dan campur 

kode dalam suatu tutuan sebagai suatu hasil dari pemahaman mendalam 

terhadap teori Sosiolinguistik. Di samping itu, pengimplikasian yang 

dilakukan pada pembelajaran Sosiolinguistik di perguruan tinggi 

diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu alternatif 

rujukan dalam pembelajaran kajian alih dan campur kode. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengajar, 

peserta didik (mahasiswa) dan para peneliti, khususnya dalam mengkaji 

alih dan campur kode dalam tuturan masyarakat di Bandarlampung. Bagi 

para peneliti Sosiolinguistik diharapkan dapat memberikan deskripsi 

tentang alih kode dan campur kode pada dwibahasawan di Bandarlampung 

khususnya pada bahasa lisan pedagang tradisional. Bagi Badan Pembina 

dan Pengembangan Ilmu Bahasa diharapkan dapat memberikan makna 

dalam upaya pembinaan dan pengembangan ilmu bahasa, baik 

menyangkut bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lainnya. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Sumber data penelitian ialah pedagang pasar tradisional Kota 

Bandarlampung.  

2. Data penelitian ialah tuturan pedagang pasar tradisional Kota 

Bandarlampung.
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Bahasa Lisan 

 

Manusia sebagai makluk sosial akan selalu ingin berinteraksi satu sama 

lain. Hal ini membutuhkan bahasa sebagai alat, saranan, dan medianya. 

Berkaitan dengan keadaan tersebut agar manusia dapat berbicara, bahasa 

hadir sebagai alat komunikasi dan erat sekali hubungannya dengan kajian 

linguistik. Linguistik ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau 

mengambil bahasa sebagai objek kajian (Rokhman, 2013). Satu di antara 

bidang linguistik yang mengkaji bahasa lisan dan masyarakat ialah 

Sosiolinguistik.  

 

Sosiolinguistik mengaitkan struktur formal bahasa oleh linguistik dan 

masyarakat oleh sosiolongi untuk dikaji hubungan antara keduanya 

(Wardhaugh, 1986; Holmes, 1992). Sosiolinguistik juga mengkaji 

hubungan antara pembicara dan pendengarnya, berbagai bahasa dan 

variasinya, penggunaan sesuai faktor penentu, baik kebahasaan maupun 

lainnya, serta berbagai bentuk bahasa bertahan dalam suatu kelompok 

masyarakat (Kartomihardjo, 1984).  
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Selain itu, Sosiolinguistik juga sebagai cabang linguistik berusaha 

menjelaskan ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasinya dengan ciri 

sosial kemasyarakatan (Kridalaksana dalam Chaer dan Agustina, 2010). 

Sosiolinguistik sebagai bidang ilmu hadir sebab adanya pilihan-pilihan 

penggunaan bahasa. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa 

Sosiolinguistik mencakup bidang kajian yang luas, wujud formal dan 

variasi bahasa hingga penggunaan bahasa di masyarakat. Penggunaan 

bahasa ini berkaitan dengan faktor kebahasaan dan non-kebahasaan, 

seperti faktor sosial budaya.  

 

Pada konferensi Sosiolinguistik pertama di University of California, Los 

Angeles 1964 terdapat tujuh dimensi penelitian Sosiolinguistik sebagai 

berikut. 

(1) Identitas sosial penutur; 

(2) identitas sosial peserta tutur; 

(3) lingkungan sosial; 

(4) analisis sinkronik-diakronik dialek sosial; 

(5) perbedaan penilaian sosial oleh penutur terhadap bentuk ujaran; 

(6) tingkatan variasi linguistik; dan 

(7) penerapan praktis penelitian Sosiolinguistik (Dittmar, 1976). 

 

Penelitian ini akan difokuskan pada bahasa lisan padagang pasar 

tradisional. Bahasa lisan pedagang pasar tradisional terjadi pada ranah 

transaksi yang umumnya melakukan pemilihan bahasa dengan tujuan 

tertentu. Pemilihan bahasa ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu dan 
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tidak terjadi secara acak. Pedagang pasar tradisional sebagai masyarakat 

tutur heterogen dapat menimbulkan pemilihan bahasa (alih kode dan 

campur kode). Ada beberapa kode bahasa, seperti bahasa Indonesia dan 

daerah yang terus berkembang dalam masyarakat tutur heterogen tersebut. 

Oleh karena itu, fokus penelitian pada bahasa lisan pedagang pasar 

tradisional dalam interaksi verbal (lisan). 

  

2.2 Masyarakat tutur 
 

Secara luar, istilah Masyarakat Tutur (Speech Comunity) atau Masyarakat 

Bahasa (Linguistic Comunity) digunakan oleh para linguis untuk mengacu 

pada komunitas yang didasarkan pada bahasa (Hudson, 1996). Bahasa 

bukan sekedar alat komunikasi saja, melainkan juga sebagai alat untuk 

menunjukan identitas kelompok (Chaer, 2010). Konsep ini menyatakan 

bahwa bahasa ialah identitas kelompok yang memberi peluang untuk 

menyatakan adanya sebuah masyarakat tutur bilingual dan menggunakan 

dua buah bahasa sebagai alat komunikasinya.  

 

Masyarakat tutur seperti itu tidak hanya terbatas pada sekelompok orang, 

tetapi juga meluas meliputi wilayah yang sangat luas, mungkin juga 

meliputi satu negara. Setiap orang menggunakan bahasa tertentu (dialek) 

disebut sebagai masyarakat tutur (Lyons dalam Hudson, 1996). Hal 

tersebut sejalan dengan istilah masyarakat bahasa yang didefinisikan 

sebagai suatu kelompok orang yang menggunakan sistem tanda wicara 

yang sama dalam berinteraksi (Halliday dalam Suhardi dan Sembiring, 

2005). 
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Bahasa Indonesia dan Malaysia secara linguis memiliki kemiripan tata 

bunyi, bahasa, dan leksikon. Akan tetapi, kedua masyarakat bahasa 

sebagai pemakai bahasa tersebut menganggapnya sebagai dua bahasa yang 

berbeda. Oleh karena itu, masyarakat bahasa penutur bahasa Indonesia dan 

Malaysia tidak disebut sebagai satu masyarakat tutur yang -sama. 

Masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya 

setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang 

sesuai dengan penggunaannya (Fishman, 1976). 

 

2.3 Komponen tutur 

 

Tiap-tiap peristiwa tutur selalu dilatarbelakangi oleh terjadinya 

komunikasi antarpenutur dan mitra tuturnya. Unsur-unsur tersebut dapat 

menjadi ciri dimensi sosial budaya yang mempengaruhi penutur 

menggunakan pilihan bahasanya secara bergantian. Terdapat Komponen 

Tutur (Speech Component) yang turut menentukan perwujudan tuturan 

atau ujaran dikenal dengan sebutan SPEAKING dengan uraian sebagai 

berikut. 

(1) Setting, yakni waktu, tempat, dan kondisi fisik lain di sekitar tempat 

terjadinya peristiwa tutur.  

(2) Participants, yakni penutur dan mitra tuturnyas dalam suatu peristiwa 

tutur yang terjadi. 

(3) Ends, yakni tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu peristiwa 

tutur yang terjadi. 

(4) Act Sequences, yakni bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan. 
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(5) Instrumentalities, yakni saluran yang digunakan dan dibentuk oleh 

tuturan penutur dan mitra tutur. 

(6) Keys, yakni cara berkenaan dengan sesuatu yang harus disampaikan 

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

(7) Norms, yakni norma yang ada dalam interaksi saat sedang 

berlangsung. 

(8) Genres, yakni register khusus yang dipakai penutur dalam peristiwa 

tuturnya (Hymes dalam Rusminto, 2015; Suhardi dan Sembiring, 

2005). 

 

2.4 Kedwibahasaan  
 

Dwibahasawan ialah mereka yang bukan hanya berbahasa satu, melainkan 

juga memunyai pengetahuan dan keterampilan berbahasa kedua yang 

berbeda-beda (Rusyana, 1988). Dwibahasawan disebut juga sebagai orang 

yang bilingual. Sejalan dengan hal tersebut, bilingualisme dikatakan 

sebagai suatu kemampuan penutur dalam menggunakan dua bahasanya 

dengan sama baik (Bloomfield, 1933; Chaer dan Agustina, 2010). Dengan 

demikian, istilah bilingualisme mengacu pada kemampuan berbahasa 

seseorang atau kedwibahasaan, kedwibahasawanan. Sementara itu, 

dwibahasawan mengacu pada seseorang dengan kemampuan penggunaan 

dua bahasa (bilingual). 
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Akibat bilingualisme dikatakan sebagai suatu kemampuan penutur dalam 

menggunakan dua bahasa dengan sama baik (Bloomfield, 1933).  Seorang 

bilingual apabila dapat menggunakan B1 dan B2 dengan derajat yang 

sama baiknya dikatakan sebagai dwibahasawan. Sementara itu, terdapat 

pendapat lain yang menyatakan bahwa bilingualisme ialah suatu 

kemampuan penggunaan bahasa seseorang dengan sama baik atau hampir 

sama baik dan secara teknik mengacu pada pengetahuan dua buah bahasa 

bagaimanapun tingkatnya (Lado, 1970). Hal ini menyempurkan teori yang 

sebelumnya dikemukakan lebih dulu oleh Bloomfield. Jadi, penguasaan 

terhadap kedua bahasa itu tidak perlu sama baiknya, kurang pun boleh. 

 

Seorang bilingual tidak harus aktif menggunakan kedua bahasanya, tetapi 

cukup apabila dapat memahaminya saja. Seseorang yang bilingual apabila 

tahu akan dua bahasa atau lebih berarti bilingual. Selain itu, seseorang 

yang belajar bahasa kedua terutama bahasa asing, tidak dengan sendirinya 

akan memberi pengaruh terhadap bahasa aslinya. Sekalipun seseorang 

yang belajar bahasa asing, kemampuan bahasa asingnya itu atau B2-nya 

akan selalu berada pada posisi di bawah penutur asli bahasa itu. (Haugen, 

1961). Pendapat ini mendukung dan menguatkan pendapat Lado tentang 

bilingualisme. 

 

 Pada akhirnya, bilingualisme dapat disimpulkan sebagai satu rentangan 

berjenjang mulai dari menguasai B1 (dengan baik karena bahasa ibu 

sendiri) ditambah pula tahu sedikit B2, dan dilanjut penguasaan B2 ke 

jenjang meningkat, hingga menguasai B2 itu sama baiknya dengan 
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penguasaan B1. Kalau bilingual sudah sampai tahap ini berarti seorang 

yang bilingual akan dapat menggunakan B1 dan B2 sama baiknya, untuk 

fungsi dan situasi apa saja dan di mana saja.  

 

 Seorang dwibahasawan menggunakan satu bahasa tertentu (B1 atau B2) 

atau ragam bahasa yang menyangkut masalah fungsi bahasanya atau 

fungsi ragam bahasa tertentu dalam suatu masyarakat tutur. Hal ini 

sehubungan dengan ranah-ranah penggunaan bahasa atau ragam bahasa 

tertentu. Penggunaan B1 dan B2 bergantung pada lawan bicara, topik, dan 

situasi sosial pembicaraan. Jika penutur menguasai bahasa Sunda, maka 

dia akan dan dapat menggunakan bahasa Sunda dengan semua anggota 

masyarakat tutur yang berbahasa Sunda. Tentu untuk keadaan dan situasi 

yang memungkinkan berbahasa Sunda, misalnya percakapan sehari-hari 

dalam keluarga atau untuk topik pembicaraan yang biasa. 

  

 Akan tetapi, hal tersebut akan berbeda apabila dalam situasi formal, seperti 

pendidikan di sekolah. Sekalipun pendidik dan peserta didik menguasai B1 

bahasa Sunda, para peserta tuturnya tidak dapat menggunakan bahasa 

Sunda untuk alat interaksi selama jam pelajaran berlangsung. Hanya 

bahasa Indonesia yang dapat digunakan sebab bahasa Indonesia berfungsi 

untuk situasi resmi kenegaraan (Chaer dan Agustina, 2010). Dengan 

demikian, penggunaan B1 maupun B2 bergantung pada lawan bicara, 

topik, dan situasi sosial pembicaraan. Artinya, B1 dan B2 digunakan tidak 

bebas. 
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 Bilingualisme bukan lah suatu gejala bahasa, melainkan sifat pengguaan 

bahasa penutur biligual secara bergantian. Bilingualisme tidak hanya ciri 

kode, tetapi juga ciri ekspresi, pengungkapan seorang  penutur. Termasuk 

bukan  bagian dari  langue, melainkan bagian dari  parole. Bahasa dimiliki 

oleh suatu kelompok, bersama suatu masyarakat tutur. Oleh karena itu, 

bilingualisme milik individu para penutur sebab penggunaan bahasanya 

secara bergantian oleh penutur bilingual yang mengharuskan adanya dua 

masyarakat tutur berbeda (Mackey, 1970).  

  

 Berbeda halnya dengan pendapat yang menyatakan bilingualisme tidak 

hanya milik individu, tetapi juga milik kelompok. Hal ini karena, 

penggunaan bahasa tidak hanya terbatas antara individu dan individu saja, 

tetapi juga digunakan sebagai alat komunikasi antar kelompok (Oksaar, 

1972). Salah satu ciri bilingualisme ialah dua buah bahasa atau lebih 

digunakan oleh seorang atau sekelompok orang dengan tidak adanya 

peranan tertentu dari kedua bahasa itu. Artinya, kedua bahasa itu dapat 

digunakan kepada siapa saja, kapan saja, dan pada situasi bagaimana saja. 

Pemilihan bahasa yang digunakan bergantung pula pada kemampuan si 

pembicara dan lawan bicaranya. 

  

2.4.1 Fungsi Bahasa  

 

Hakikatnya, bahasa berfungsi untuk memudahkan kegiatan sehari-hari 

manusia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, ekspresi diri, integrasi 

dan adaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir (Gani, 

2014). Fungsi bahasa menjadi hal yang penting untuk dipelajari, diteliti, 
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hingga dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari manusia. Fungsi ini dapat 

dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat 

pembicaraan (Fishman dalam Chaer, 2010).  

 

Dilihat dari segi penutur, bahasa berfungsi personal atau pribadi. Si 

penutur menyatakan sikap terhadap hal yang dituturkannya. Dilihat dari 

segi pendengar atau lawan bicara, bahasa berfungsi direktif. Artinya, 

mengatur tingkah laku pendengar  sehingga tidak hanya membuat 

pendengar melakukan sesuatu atas tuturan penutur, tetapi juga melakukan 

sesuatu sesuai dengan keinginan penutur.  Dilihat dari segi topik ujaran, 

bahasa berfungsi referensial. Hal ini membuat bahasa sebagai alat untuk 

membicarakan hal di sekitar penutur dan lawan tutur yang ada dalam 

budaya pada umumnya. Apabila bahasa dilihat dari segi kode, maka 

bahasa berfungsi metalingual dan metalinguistik. Jika dilihat dari segi 

amanat, maka bahasa berfungsi imajinatif yang biasanya berupa karya 

seni. Contohnya, puisi, cerpen, novel, dan film.  

 

2.4.2 Hakikat Kedwibahasaan 

 

Kompetensi berbahasa seseorang biasa dipakai dalam kelompok 

masyarakat dwibahasa maupun multibahasa. Apabila penguna bahasanya 

terampil atau mahir berbahasa, tentu akan mahir dalam menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis (Tarigan, 2009). Hal ini karena tak 

semua orang memiliki keterampilan ini dengan baik. Keterampilan bahasa 

yang baik dapat menjadi kelebihan bagi kedwibahasaan dalam memahami 

diri sendiri dan orang lain. Hal ini karena kedwibahasaan akibat kontak 
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dan penyebaran ke seluruh masyarakat berkembang dengan tepat maupun 

tidak (Hoffman dalam Padmadewi, dkk., 2014).  

   

Dwibahasawan akan berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk 

sosial dalam suatu anggota masyarakat. Pada kelompok penutur bahasa 

yang sama, anggota masyarakat akan menggunakan bahasa yang sama 

pula. Berbeda halnya dalam kelompok tutur atau etnik yang multikultural, 

komunikasi antar penutur bahasa dapat terjadi (kedwibahasaan). Oleh 

karena itu, kedwibahasaan disebut sebagai kebiasaan menggunakan dua 

bahasa atau lebih secara bergantian (Weinrich dalam Aslinda dan 

Syafyahya, 2014).  

 

Kedwibahasaan ini bukan gejala bahasa, melainkan gejala penggunaan 

sehingga tidak termasuk langue, tetapi parole. Jadi, kedwibahasaan dan 

multi bahasa ialah kemampuan berbahasa yang lumrah (Macker dalam 

Aslinda dan Syafyahya, 2014) dan dapat disintesiskan sebagai kemampuan 

seseorang baik individu maupun masyarakat dalam menguasai dua bahasa 

maupun lebih untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari secara 

bergantian. 

 

2.4.3 Jenis-Jenis Kedwibahasaan 
 

Tumpang tindih dalam penggunaan bahasa menjadi ciri kehadiran 

kedwibasaan dan kemultibahasaan dalam masyarakat sosial. 

Kedwibahasaan dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, seperti 

berdasarkan hipotesis ambang, tahapan usia pemerolehan, usia belajar B2, 

konteks, hakikat tanda dalam konteks bahasa, tingkat pendidikan, 
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keresmian, dan kesosialan (Tarigan, 2009). Berdasarkan klasifikasi 

tersebut dari sudut pandang mana pun kedwibahasaan seseorang dapat 

dilihat secara nyata.  

 

Adapun jenis-jenis kedwibahasaan dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Jenis kedwibahasaan berdasarkan umur seorang dwibahasawan terjadi. 

Ketika seseorang mulai menggunakan dua bahasa hal ini dapat pula 

menimbulkan kedwibahasaan. Apabila kedwibahasaan terjadi saat 

kanak-kanak, kedwibahasaannya disebut kedwibahasaan dini (early 

bilingualism) atau infant bilingualism atau child bilingualism.  

b. Jenis kedwibahasaan berdasarkan konteks terjadinya dwibahasa. 

Kedwibahasaan ini terjadi sesuai dengan bagaimana lingkungan sekitar 

terjadinya kedwibahasaan. 

c. Jenis kedwibahasaan berdasarkan pertimbangan hubungan antara 

penanda dan makna. Ada beberapa jenis kedwibahasaan yang 

berkaitan dengan ini, misalnya kedwibahasaan subordinatif 

(subordinative bilingualism) untuk kedwibahasaan yang dipengaruhi 

oleh bahasa pertama. Adapun jenis lain, seperti kedwibahasaan 

majemuk (compound bilingualism) yang terjadi apabila transfer bahasa 

pertama ke bahasa kedua dengan metode secara tidak langsung. 

Dengan kata lain, representasi makna dari bahasa pertama tidak terjadi 

secara langsung, tetapi melalui bahasa lain yang telah dikenali untuk 

memahami makna yang akan disampaikan. 

d. Jenis kedwibahasaan berdasarkan urutan dan akibat pemerolehan 

bahasa secara bilingual.  
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e. Jenis kedwibahasaan berdasarkan kompetensi penutur/dwibahasawan. 

Bila dilihat dari kompetensi penturnya, ada kalanya kemampuan 

penutur untuk menggunakan kedua bahasa sangat baik dan mampu 

menggunakan kedua bahasa dengan sangat lancar. Kemampuannya 

menggunakan bahasa kedua mendekati kemampuan penutur asli 

sehingga istilah yang bagi kedwibahasaan ini ialah kedwibahasaan 

sempurnya atau perfect bilingualism, true bilingualism, dan 

ambilingualism.  

f. Jenis kedwibahasaan berdasarkan kegunaan dan fungsinya. Jenis ini 

dapat dilihat dalam komunikasi di masyarakat. Kegunaannya meliputi 

keempat aspek keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Berdasarkan aspek kegunaannya ini, 

kedwibahasaan dapat diklasifikasikan menjadi kedwibahasaan 

produktif dan reseptif. Kegunaan kedwibahasaan produktif bermanfaat, 

misalnya saat penuturnya mengikuti pendidikan di negeri lain dan 

menggunakan dua bahasanya secara aktif. Kegunaan kedwibahasaan 

reseptif sebaliknya. 

 

Pada penelitian ini jenis kedwibahasaan yang erat hubungannya dalam 

penelitian ialah kedwibahasaan berdasarkan kompetensi penutur. Hal ini 

dilihat dari kompetensi penuturnya. Ada kalanya kemampuan 

dwibahasawan menggunakan dua bahasanya sangat baik dan lancar. Selain 

itu, kemampuan penggunaan bahasa keduanya dapat mendekati 

kemampuan penutur asli. Oleh sebab itu, salah satu bahasa pedagang pasar 

tradisional di Bandarlampung, misalnya Jawa dapat digunakan dan 
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dikuasai dengan hampir sama baiknya dengan bahasa Lampung dari 

penutur asli bahasa Lampung. 

  

2.5 Pilihan Bahasa 
 

Pilihan bahasa sangat penting untuk mendukung interaksi komunikasi 

antarpenutur dalam peristiwa tutur. Pilihan bahasa muncul bersama dengan 

adanya ragam bahasa (Mardikantoro, 2012). Hal ini dipengaruhi juga oleh 

situasi sosial yang ada di sekitarnya. Pemilihan bahasa terjadi karena 

masyarakat multibahasa dengan berbagai kode, baik berupa bahasa, dialek, 

variasi, dan gaya untuk digunakan dalam interaksi sosial. Keanekaragaman 

bahasa antarpenutur menimbulkan usaha kesepahaman terhadap 

pemakaian bahasa. Pemilihan bahasa adalah suatu tindakan memilih 

sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi (Fasold, 1984) 

sehingga pilihan bahasa menjadi aspek penting dalam kajian 

Sosiolinguistik. Dengan demikian, pilihan-pilihan bahasa diciptakan dan 

disesuaikan dengan situasi hubungan antarpenutur dengan berbagai hal di 

sekitarnya. 

 

Pilihan bahasa biasa terjadi pada saat berlangsungnya interaksi sosial 

sehingga mencerminkan kaidah sosial yang berlaku dalam suatu 

masyarakat. Kajian pilihan bahasa ini dapat digunakan untuk menjelaskan 

masalah etnisitas, struktur sosial, stratifikasi sosial, jarak sosial, dan 

hubungan peran dalam masyarakat (Wibisono, 2007). Pemilihan bahasa 

bukan hanya fenomena linguistik, tetapi juga fenomena sosial, budaya, dan 

psikologi sebab adanya banyak faktor yang memengaruhinya.  
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Terdapat empat faktor utama yang memengaruhi pemilihan bahasa dalam 

interaksi sosial sebagai berikut. 

1. Latar dan situasi interaksi 

Latar berkaitan dengan waktu dan tempat terjadinya interaksi, seperti 

di pasar, di kantor, di kantor, atau di tempat lain. Sementara itu, situasi 

interaksi, seperti santai, non-formal, formal, atau intim.  

2. Partisipan dalam interaksi 

Partisipan atau lawan bicara dalam interaksi turut memengaruhi sikap 

masyarakat multibahasa dalam pemilihan bahasa. Faktor ini mencakup 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan hubungan 

antara penutur dan mitra tutur. Hubungan tersebut, seperti akrab, 

berjarak atau intim. 

3. Topik percakapan 

Topik percakapan memengaruhi pemilihan bahasa dalam interaksi. Hal 

ini dapat terlihat pada saat topik-topik serius. 

4. Fungsi interaksi 

Fungsi interaksi berkaitan dengan tujuan interaksi, seperti penawaran, 

penyampaian informasi, permohonan, atau percakapan biasa sehari-

hari (Evin-Tripp, 1972). Ada tiga jenis pilihan bahasa yang dikenal 

dalam Sosiolinguistik, yakni alih kode, campur kode, dan variasi 

dalam bahasa yang sama.  
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2.6 Alih Kode 
 

Pemerian wujud kode dalam suatu wacana mencakup empat hal, yakni 

kode bahasa, kode tingkat tutur, kode dialek, dan kode ragam (Rahardi, 

2015). Pada penelitian ini akan difokuskan pada alih kode dan campur 

kode bahasa pedagang pasar tradisional di Bandarlampung. Alih kode 

(code switching) merupakan salah satu wujud penggunaan bahasa oleh 

seorang dwibahasawan, yakni penggunaan lebih dari satu bahasa yang 

bertutur dengan cara memilih salah satu kode bahasa disesuaikan dengan 

keadaan (Hudson, 1996). Hingga perubahan keadaaan atau situasi tersebut 

yang akan menyebabkan gejala peralihan pemakaian bahasa ialah definisi 

dari alih kode (Apple, 1976).  Ketika terjadi perubahan keadaan, seperti 

kehadiran penutur ketiga, secara sosial perubahan pemakaian bahasa harus 

dilakukan kedua penutur lainnya. Hal ini karena sangat tidak pantas dan 

etis terus menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh penutur ketiga 

(Chaer dan Agustina, 2010). Oleh karena itu, alih kode dapat terjadi 

antarbahasa. 

 

Alih kode hakikatnya merupakan pergantian pemakaian bahasa atau dialek 

(Ohoiwuthun, 1997). Rujukannya ialah komunitas bahasa (dialek). para 

penutur beralih kode dari minimum dua komunitas bahasa (dialek) yang 

mereka sedang lakukan. Alih kode dapat pula dimaknai dari peralihan 

yang disebabkan oleh dorongan batin seseorang, misalnya kecewa, tidak 

puas, dan tanggapan dari sesuatu (Pateda, 1987). Sebagai manusia, akan 

memiliki keinginan untuk mengemukakan sesuatu termasuk adanya 
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dorongan batin menjadi faktor keharusan. Manusia akan menggunakan 

pembendaharaan kata dan alih bahasa yang berbeda bentuk untuk 

mengungkapkan pikiran maupun perasaannya.  

 

Berdasakan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa alih kode sebagai 

peristiwa alih bahasa dari kode satu ke kode lain, atau ragam bahasa satu 

ke ragam bahasa lain, dialek satu ke dialek yang lain, baik saat berbicara 

maupun menulis untuk menyesuaikan peran dan situasi yang berbeda, 

serta dilatarbelakangi oleh tujuan juga konteks tertentu. Hal ini dilakukan 

karena kebutuhan bahasa berkenaan dengan alih kode ialah keperluan 

penuturnya. Penutur ingin memahami lawan tuturnya dengan alih kode 

yang dilakukannya dalam peristiwa tutur. 

 

2.6.1 Jenis Alih Kode 

 

Alih kode dapat dibagi menjadi dua macam, yakni ke dalam dan keluar 

(Jendra dalam Padmadewi, dkk., 2014) sebagai berikut. 

 

2.6.1.1 Alih Kode Intern 

 

Alih kode ke dalam adalah alih kode yang terjadi bila si pembicara dalam 

pergantian bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang masih dalam 

ruang lingkup bahasa nasional atau dialek-dialek dalam suatu bahasa 

daerah atau beberapa ragam dan gaya yang terdapat dalam suatu dialek. 

Misalnya alih kode antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Jawa karena 

perubahan situasi dan topik pembicaraan.  



28 
 

Alih Kode Intern dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa 

Sekretaris : Apakah Bapak sudah jadi membuat lampiran surat ini? 

Direktur : Oh, ya. Sudah. Inilah. 

Sekretaris : Terima kasih. 

Direktur : Surat itu berisi permintaan borongan untuk memperbaiki  

kantor sebelah. Saya sudah kenal dia. Orangnya baik,  

banyak relasi, dan tidak banyak mencari untung. 

Sekretaris : Panci ngaten, Pak. 

Direktur : Panci ngaten piye? 

Sekretaris : Tegesipun, mbok modalipun agenga kados menapa, menawi. 

Direktur : Menawa ora akeh hubungane aln olehe mbathi kakehan,  

  usahane ora bakal dadi. Ngono karepmu? 

Sekretaris : Lah enggih, ngaten! 

Direktur : Oh ya. Apa surat untuk Jakarta kemarin sudah jadi dikirim? 

Sekretaris : Sudah, Pak. Bersama surat Pak Ridwan dengan kilat khusus. 

 

Contoh tersebut dimulai dari pertanyaan sekretaris kepada atasannya 

tentang lampiran surat yang belum diterimanya, maka topik maupun 

situasinya formal. Keduanya menggunakan bahasa yang cukup baku. 

Kemudian, topik pembicaraan berganti tentang masalah pribadi 

menyangkut sifat-sifat pribadi calon pemborong, maka atasan beralih kode 

ke Bahasa Jawa untuk mengimbangi sekretaris. Namun, saat topik masalah 

beralih lagi pada hal bersifat formal, maka keduanya beralih kode kembali 

ke Bahasa Indonesia (Hudha, 2018). 

 

2.6.1.2 Alih Kode Ekstern 
 

Alih kode ekstern atau alih kode ke luar terjadi antara bahasa atau ragam 

yang ada dalam variabel repertoire masyarakat tutur dengan bahasa asing.  

Penutur mengubah bahasanya dari bahasa satu ke bahasa lain yang tidak 

sekerabat (Jendra dalam Padmadewi, 2014). Misalnya, penutur berbahasa 

Jawa karena situasi tertentu beralih ke Bahasa Inggris. 
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Alih Kode Ekstern dari Bahasa Jawa ke Bahasa Inggris 

Eliana : Mas Azzam kok pulang duluan sih? 

Azzam : Maaf mbak, tadi saya lelah sekali. 

Eliana : Ya seharusnya Mas Azzam bilang dong? Anyways, thanks  

  banget yah. Om Junaedi dan papa sangat puas. Ikan bakarnya  

  mantap katanya dan aku dapat pujian deh. 

 

Pada awalnya Eliana menggunakan Bahasa Indonesia yang kemudian 

beralih kode ke Bahasa Inggris. Penutur beralih kode karena penutur ingin 

menunjukkan kemampuan berbahasanya kepada lawan tutur. Eliana 

bermaksud mengucapkan rasa terima kasih kepada Azzam. Penggunaan 

bahasa pertama kemudian beralih ke bahasa kedua untuk sekadar gengsi 

ditunjukkan pada kata Anyways, thanks (Hudha, 2018).  

 

Ada dua jenis alih kode lainnya, yakni Situational Code-Switching dan 

Metaphorical Code-Switching (Hudson, 1996; Wardhaugh, 1986; Istiati. 

S, 1985). Situational Code-Switching adalah perubahan bahasa yang 

terjadi karena adanya perubahan situasi. Pada Situational Code-Switching 

dwibahasawan menggunakan satu bahasa dalam satu situasi tutur dan 

menggunakan bahasa lain pada situasi tutur yang lain (Hudson, 1996; 

Wardhaugh, 1986). Hal ini karena perubahan bahasa dwibahasawan selalu 

bersamaan dengan perubahan dari satu situasi eksternal (misalnya, 

berbicara dengan anggota keluarga) ke situasi eksternal lainnya (misalnya, 

berbicara dengan tetangga). Selain itu, perubahan bahasa ini dapat 

dipengaruhi juga oleh latar dan topik (Istiati. S, 1985) termasuk umur, 

jenis kelamin, pengetahuan penutur, status, sosial, dan kesukuan.  
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Metaphorical Code-Switching adalah perubahan topik membutuhkan 

sebuah perubahan bahasa yang digunakan (Wardhaugh, 1986). Alih kode 

ini terjadi apabila penutur merasa bahwa dengan beberapa kata atau 

kalimat yang diucapkan dalam bahasa lain, maka ia dapat menekankan apa 

yang diinginkan sehingga akan mendapat perhatian dari pendengarnya 

(Istiati, S., 1985). Adapun penyebab alih kode berkaitan dengan pokok 

persoalan Sosiolinguistik, seperti siapan yang berbicara, dengan bahasa 

apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa (Fishman, 1976). Pada 

berbagai kepustakaan linguistik, secara umum alih kode disebabkan oleh 

hal-hal sebagai berikut. 

1. Penutur 

2. Lawan tutur 

3. Perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. 

4. Perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya. 

5. Perubahan topik pembicaraan (Chaer dan Agustina, 2010). 

 

Terkadang penutur melakukan alih kode untuk “keuntungan” atau 

“manfaat” dari tindakkanya. Termasuk lawan tutur dapat menyebabkan 

alih kode ketika ingin mengimbangi kemampuan berbahasa lawan 

tuturnya. Ketika lawan tutur hadir sebagai orang ketiga dan tidak berlatar 

belakang bahasa yang sama dengan bahasa penutur dan lawan tutur semula 

pun menyebabkan alih kode. Perubahan situasi formal ke informal dan 

sebaliknya juga perubahan topik turut menyababkan terjadinya alih kode. 

Pada penelitian ini alih kode akan difokuskan pada alih kode berwujud alih 

bahasa. Alih kode yang berwujud alih bahasa cukup banyak ditemukan 
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dalam wacana jual beli sandang (Rahardi, 2015). Alih kode berwujud alih 

bahasa tersebut mencakup peralihan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa 

Indonesia, Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jawa, dan sebagainya. 

 

2.6.2 Faktor Penyebab Alih Kode 
 

Pokok persoalan Sosiolinguistik ialah siapa berbicara, dengan bahasa apa, 

kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa (Fishman, 1976). Secara 

umum dalam berbagai kepustakaan linguistik penyebab alih kode meliputi 

1) pembicara atau penutur, 2) pendengar atau lawan tutur, 3) perubahan 

situasi dengan hadirnya orang ketiga, 4) perubahan dari formal ke informal 

atau sebaliknya, dan 5) perubahan topik pembicaraan (Chaer, 2010). 

 

Seorang pembicara atau penutur seringkali melakukan alih kode untuk 

mendapatkan “keuntungan” atau” manfaat” dari tindakannya. 

Umpamanya, Bapak A setelah beberapa saat berbicara dengan Bapak B 

mengenai usul kenaikkan pangkatnya baru tahu Bapak B berasal dari 

daerah yang sama dengannya. Bapak A melakukan alih kode dari Bahasa 

Indonesia ke bahasa daerahnya dengan maksud agar urusannya cepat 

beres. Andaikata Bapak B ikut terpancing menggunakan bahasa daerah 

maka bisa diharapkan urusan menjadi lancar.  

 

Tetapi, apabila Bapak B tidak terpancing dan tetap menggunakan Bahasa 

Indonesia, bahasa resmi untuk urusan kantor, maka urusannya mungkin 

saja tidak menjadi lancar. Hal ini karena rasa kesamaan satu masyarakat 

tutur yang ingin dikondisikan nya tidak berhasil dan berujung pada 

tiadanya rasa keakraban. Pada aktivitas kehidupan nyata sering dijumpai 
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tamu kantor pemerintahan sengaja menggunakan bahasa daerah dengan 

pejabat yang ditemuinya. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh 

manfaat dari adanya rasa kesamaan satu masyarakat tutur. Berbahasa 

daerah digunakan akan lebih mudah untuk mengakrabkan daripada 

menggunakan Bahasa Indonesia.  

 

Lawan bicara atau lawan tutur dapat pula menyebabkan terjadinya alih 

kode. Misalnya, penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si 

lawan tutur itu. Biasanya kemampuan berbahasa lawan tutur kurang atau 

agak kurang karena memang mungkin bahasa pertamanya. Kalau si lawan 

tutur berlatar belakang bahasa yang sama dengan penutur, maka alih kode 

yang terjadi hanya berupa peralihan varian (baik regional maupun sosial), 

ragam, gaya, atau register. Kalau si lawan tutur berlatar belakang bahasa 

yang tidak sama dengan si penutur, maka yang terjadi adalah alih bahasa. 

Umpamanya, seorang pramuniaga sebuah tokoh cinderamata, kedatangan 

tamu seorang turis asing bercakap dalam Bahasa Indonesia. Kemudian, si 

turis tampak kehabisan kata-kata dalam Bahasa Indonesia. Pramuniaga 

segera beralih kode untuk bercakap dalam Bahasa Inggris sehingga 

percakapan menjadi lancar. 

 

Kehadiran orang ketiga atau orang lain dengan tidak berlatar belakang 

bahasa yang sama sedang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat 

menyebabkan terjadinya alih kode.  Misalnya, Nanang dan Ujang 

bercakap-cakap dalam Bahasa Sunda, Togar hadir namun tidak menguasai 

Bahasa Sunda. Nanang dan Ujang segera beralih kode dari Bahasa Sunda 
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ke Bahasa Indonesia. Andaikata Togar mengerti Bahasa Sunda mungkin 

alih kode tidak dilakukan Nanang dan Ujang. Status orang ketiga pun turut 

menentukan bahasa atau varian bahasa yang harus digunakan. Misalnya, 

beberapa mahasiswa sedang duduk di muka ruang kuliah dan bercakap 

dalam bahasa santai. Tiba-tiba datang seorang dosen dan turut berbicara. 

Para mahasiswa tersebut beralih kode ke Bahasa Indonesia, ragam formal. 

Hal ini terjadi karena kehadiran orang ketiga berstatus dosen tersebut 

mengharuskan menggunakan ragam formal. Akan tetapi, apabila dosen 

memulai dengan ragam santai alih kode dari bahasa santai mungkin tidak 

dilakukan. 

 

Perubahan situasi bicara dapat menyebabkan terjadinya alih kode.  Pada 

contoh sebelumnya, saat kuliah belum dimulai situasinya tidak formal. 

Akan tetapi, saat kuliah dimulai berarti situasi menjadi formal dan 

terjadilah peralihan kode. Semula berbahasa Indonesia ragam santai 

menjadi berbahasa Indonesia ragam formal.  

 

2.7 Campur Kode 

 

Campur kode (Code-Mixing) merupakan wujud penggunaan bahasa 

lainnya pada seorang dwibahasawan. Campur kode mengalami perubahan 

bahasa tidak disertai dengan adanya perubahan situasi, sedangkan alih 

kode perubahan bahasa karena adanya perubahan situasi (Hudson, 1996). 

Campur kode dilakukan oleh penutur tidak hanya karena semata-mata 

alasan situasi pada interaksi verbal, tetapi juga sebab-sebab bersifat 

kebahasaan (Istiati. S, 1985).  
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Pada campur kode ada sebuah kode utama atau dasar yang digunakan 

dengan fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang 

terlibat dalam peristiwa tutur hanya serpihan (pieces) tanpa fungsi dan 

keotonomian sebagai sebuah kode (Chaer dan Agustina, 2010; Thelander, 

1976; Fasold, 1984). Misalnya, penutur Bahasa Indonesia menyelipkan 

serpihan bahasa daerahnya, seperti Palembang. Hal inilah yang dapat 

menghadirkan ragam bahasa Indonesia kedaerahan (Bahasa Indonesia 

kepalembang-palembangan).  

 

Sumber campur kode biasa datang dari kemampuan berbahasa dan 

kemampuan berkomunikasi, yakni tingkah laku (Istiati. S, 1985). Jika 

gejala bahasa hadir karena penutur telah terbiasa berbahasa campur –demi 

memudahkan –sebagai hasil dari sistem budaya, sistem sosial, atau sistem 

kepribadian secara terus menerus, maka gejala itu datang dari sistem 

tingkah laku. Dengan demikian, gejala ini bersumber dari kemampuan 

berkomunikasi. 

  

2.7.1 Jenis-Jenis Campur Kode 
 

Gejala campur kode ialah unsur-unsur bahasa datau variasi-variasinya 

yang menyisipi bahasa lain, tidak lagi memunyai fungsi sendiri (Suwito, 

1985). Unsur-unsur itu telah menjadi kesatuan dari bahasa yang 

disisipinya dan secara keseluruhan dapat mendukung satu fungsi saja. Ada 

beberapa jenis campur kode sebagai berikut (Suwito, 1985). 



35 
 

 

2.7.1.1 Penyisipan Unsur-Unsur yang Berbentuk Kata 
 

Pada dasarnya kata merupakan satuan ujaran yang berdiri sendiri dalam 

suatu kalimat, dapat dipisahkan, ditukar, dipindahkan, dan memunyai 

makna serta digunakan untuk berkomunikasi (Ramlan dalam Pateda, 

2010). Oleh sebab itu, setiap kata memiliki makna dan makna dari setiap 

kata akan dapat menjelaskan maksud setiap penutur kepada mitra tutur. 

   

Bahasa Indonesia memiliki beragam kata yang berasal dari bahasa daerah 

atau asing. Hal itu akan memengaruhi aktivitas berbahasa penuturnya. Tak 

jarang penggunaan kata yang berbeda terjadi dalam suatu peristiwa tutur. 

Misalnya, campur kode dalam situasi pembicaraan berikut. 

(1) “Mangka sering kali sok kata-kata seolah-olah bahasa daerah itu 

kurang penting.” 

“Karena seringkali ada anggapan bahwa bahasa daerah itu kurang 

penting.” 

Contoh tersebut menggunakan Bahasa Indonesia yang terdapat sisipan 

kata Bahasa Sunda mangka dan sok. Kata mangka dalam bahasa Indonesia 

bermakna karena dan sok bermakna ada. Dengan demikian, campur kode 

yang terjadi dalam kalimat tersebut ialah campur kode kata. 

 

 2.7.1.2 Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Frasa 
 

Frasa ialah suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih, 

baik dalam bentuk sebuah pola dasar kalimat maupun tidak sehingga frasa 

setidaknya memiliki dua anggota pembentuk (Parera, 2009). Pada aktivitas 

berbahasa manusia, penyisipan campur kode frasa dapat terjadi. Hal ini 

akan menempatkan bahwa setiap frasa yang dipergunakan penutur akan 

memiliki bentuk yang berbeda dari setiap tuturan yang dihasilkan. 



36 
 

(2) “Nah karena saya sudah kadhung apik sama dia ya saya teken.” 

“Nah karena saya sudah terlanjur baik dengan dia ya saya tanda 

tangan.” 

Kalimat tersebut memiliki sisipan frasa verbal dalam Bahasa Jawa, yakni 

kadhung apik ‘sangat baik’. Selanjutnya, berkaitan dengan frasa saya teken 

‘tanda tangan’ sehingga jelas tergambar bahwa kalimat tersebut memiliki 

sisipan campur kode frasa. 

 

 2.7.1.3 Campur kode Campuran  

Baster pada dasarnya ialah hasil perpaduan dua unsur bahasa yang berbeda 

dan membentuk satu makna (Suwito, 1985). Baster sebenarnya ialah 

bentuk yang tidak asli 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 Indonesia. Baster 

memiliki dua bentuk, yakni prefiks dan sufiks. Unsur baster berbentuk 

prefiks memiliki imbuhan diletakkan di muka kata dan unsur baster 

berbentuk sufiks memiliki imbuhan diletakkan di belakang kata dasar 

(Alwi, dkk., 2003).  

 

(3) “Banyak klub malam yang harus ditutup sehingga merugikan pelacur.” 

 

Pada kalimat tersebut terdapat baster klub yang merupakan serapan bahasa 

asing (Bahasa Inggris), sedangkan kata malam ialah Bahasa Indonesia. 

Kedua kata tersebut bergabung menjadi sebuah bentukan dengan makna 

sendiri. Dengan demikian, campur kode yang terdapat dalam kalimat 

tersebut ialah campur kode baster.  
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2.7.1.4 Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Perulangan Kata 
 

Kata berulang ialah pengulangan satuan gramatik, baik seluruh maupun 

sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Perulangan kata 

merupakan kata yang diulang (Ramlan dalam Pateda, 2010) sehingga 

perulangan kata dan kata berulang berbeda. Pada sebuah dialog tak sedikit 

dijumpai perulangan kata dengan tujuan sebagai penegasan suatu makna 

tuturan. 

(4) “Sudah waktunya kita hindari backing-backingan dan klik-klikan.” 

Contoh kalimat tersebut terdapat sisipan Bahasa Inggris berwujud 

pengulangan kata bentuk dasar penuh atau kata ulang murni 

(dwilingga), yakni backing-backingan. Selain itu, terdapat kata ulang 

berimbuhan atau perulangan sebagian bentuk dasar, yakni klik-klikan.  

 

2.7.1.5 Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Ungkapan atau Idiom 
 

Ungkapan ialah representasi dari penutur untuk menyisipan bentuk makna 

yang berbeda. Makna idiomatik merupakan makna yang tidak dapat 

diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik leksikal maupun gramatikal 

(Suwito, 2009). Ungkapan atau idiom dapat menyisipi tuturan seseorang 

pada saat bertutur termasuk tuturan dengan beragam bahasa daerah. 

 

(5) “Pada waktu ini hendaknya kita hindari cara bekerja alon-alon asal 

kelakon (perlahan asal berjalan)”. 
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Ungakapan alon-alon asal kelakon berarti perlahan-lahan asal berjalan 

ialah ungkapan Bahasa Jawa yang menjadi filosofi hidup suku Jawa. Pada 

kalimat tersebut ungkapan Bahasa Jawa disisipkan pada kalimat Bahasa 

Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kalimat tersebut 

ialah campur kode berupa penyisipan ungkapan. 

 

2.7.1.6 Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Klausa 
 

Klausa ialah satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat baik 

disertai objek, pelengkap, dan keterangan atau tidak (Ramlan, 2001). Agar 

dapat membedakan klausa dari suatu kalimat ada semacam cara untuk 

memahaminya. Misalnya, penulisannya tidak diawali dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan penanda kalimat (titik, seru, maupun tanya).  

 

(6) “Pemimpin yang baik dan bijaksana akan bertindak ing ngarsa sung 

tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” 

“Pemimpin yang baik dan bijaksana akan bertindak di depan memberi 

teladan, di dengan mendorong semangat, di belakang mengawasi.” 

 

Kalimat tersebut memiliki campur kode berbentuk klausa sebab terdapat 

sisipan klausa Bahasa Jawa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun 

karsa, tut wuri handayani.  

 

2.7.2 Faktor Penyebab Campur Kode 
 

Latar belakang terjadinya campur kode pada dasarnya dapat dikategorikan 

menjadi dua tipe, yakni berlatar belakang pada sikap penutur dan 

kebahasaan (Suwito, 1985). Kedua tipe tersebut saling bergantung dan 

bertumpang tindih. Latar belakang sikap dan kebahasaan dapat 

diidentifikasi beberapa alasan yang mendorong terjadinya campur kode. 
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Misalnya, identifikasi peranan, ragam, dan keinginan untuk menjelaskan 

juga menafsirkan. Identifikasi peranan dilakukan dengan melihat latar 

belakang penutur dari segi sosial, registral, serta edukasional. Identifikasi 

ragam didasarkan ketika penutur melakukan campur kode dengan 

menempatkan dalam hierarki sosialnya. Dengan demikian, dalam 

penelitian ini akan diteliti pada tuturan lisan pedagang pasar tradisional di 

Bandarlampung berkenaan dengan faktor campur kode dari latar belakang 

sikap penutur dan kebahasaannya. 

 

2.8 Rancangan Pembelajaran Sosiolinguistik  
 

 Bahasa Indonesia dalam kaitannya terhadap aktivitas sosial manusia 

masuk dalam kajian Sosiolinguistik. Hal ini karena Sosiolinguistik 

mengkaji hubungan antarpenutur dengan berbagai bahasa dan variasinya. 

Alih kode dan campur kode menjadi kajian penting dalam Sosiolinguistik. 

Aktivitas tutur dengan berbagai wujud variasi kode bahasa menjadi hal 

yang tak mudah bagi para penutur bahasa untuk menentukan pilihan 

bahasanya. Hingga pilihan bahasa sangat penting untuk mendukung 

interaksi komunikasi antarpenutur dalam peristiwa tuturnya.  

  

Masyarakat Provinsi Lampung terkhusus Kota Bandarlampung memiliki 

keberagaman variasi bahasa yang dibawa oleh para penuturnya karena 

berasal dari berbagai daerah. Pada saat peristiwa tutur terjadi para penutur 

tidak menutup kemungkinan melakukan alih kode dan campur kode 

dengan latar belakang yang memengaruhinya. Dalam hal ini 

Sosiolingustik menjadi studi yang sangat penting dipelajari masyarakat 
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tutur Indonesia terutama para peneliti di bidang bahasa dan sastra 

Indonesia. Pengajaran Sosiolinguistik dalam perguruan tinggi akan 

memberikan sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 

1. Sosiolinguistik dapat memberikan gambaran tentang keadaan sosial 

masyarakat berkaitan dengan bahasanya. 

2. Sosiolinguistik dapat digunakan untuk mendeskripsikan variasi bahasa 

dalam masyarakat tertentu. 

3. Sosiolinguistik dapat membantu dalam menentukan atau memilih 

variasi bahasa yang akan digunakan sesuai dengan situasi dan 

fungsinya (Abdurrahman, 2007). 

Hasil penelitian ini akan diimplementasikan secara praktis sebagai 

rancangan pembelajaran bahasa di perguruan tinggi, khususnya mata 

kuliah Sosiolinguistik. Pada pelaksanaan pembelajaran di perguruan 

tinggi, perlu adanya Rencana Perkuliahan Semester (selanjutnya disingkat 

RPS) yang dirancang oleh pengajar. RPS mata kuliah Sosiolinguistik 

terdapat tujuan perkuliahan yang harus dicapai mahasiswa. Capaian 

tersebut meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif berkaitan 

dengan kajian-kajian Sosiolinguistik. Guna memperoleh kemampuan-

kemampuan tersebut, mahasiswa harus dapat meraih capaian tertentu. 

 

Adapun capaian-capaian tersebut sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan (a) konsep-konsep dasar Sosilinguistik (pengertian 

Sosiolinguistik), (b) Sosiolinguistik dan studi bahasa, (c) 
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Sosiolinguistik dan Sosiologi Bahasa; kajian linguistik; manfaat 

mempelajari Sosiolinguistik 

2. Sejarah dan lingkup Sosiolinguistik (a) sejarah Sosiolinguistik, (b) 

ruang lingkup Sosiolinguistik, (c) objek kajian Sosiolinguistik 

3. Mendeskrisikan kajian-kajian Sosiolinguistik dengan bidang lain 

(hubungan Sosiolinguistik dengan ilmu-ilmu lain; (a) Sosiolinguistik 

dan Sosiologi; (b) Sosiolinguistik dan Antropologi; (c) Sosioliguistik 

dan Psikologi; (d) Sosiolinguistik dan Pragmatik) 

4. Menjelaskan hubungan bahasa dengan faktor sosial (a) bahasa dan 

kelas sosial; (b) bahasa dan jenis kelamin; (c) bahasa dan usia; (d) 

bahasa dan geografi; (e) bahasa dan religi; (f) bahasa dan pranata 

sosial; (g) bahasa dan situasi 

5. Mendeskripsikan Konsep Bahasa dan Masyarakat Bahasa 

6. Menjelaskan Ragam dan Variasi Baahsa 

7. Menjelaskan Konsep Bilingualisme dan Diglosia 

8. Menjelaskan konsep alih kode, campur kode, interferensi, dan 

integrasi 

9. Mendeskripsikan sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pemakaian 

bahasa 

10. Menjelaskan perubahan, pergeseran, dan pengembangan bahasa 

11. Menjelaskan pembinaan dan pemertahanan bahasa 

12. Menjelaskan bahasa dan kebudayaan 

13. Menjelaskan peran Sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. 
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 Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, dapat dirancang pembelajaran 

bahasa yang relevan. Racangan ini tidak dapat terlepas dari keterkaitan 

data yang ditemukan dalam penelitian, yakni alih kode dan campur kode. 

Sebagai suatu fenomena bahasa, alih kode dan campur kode dapat 

ditemukan dalam tuturan lisan para pengguna bahasa yang telah 

ditranskripsikan. Pada perancangan pembelajaran ini, mahasiswa 

diharapkan dapat menemukan berbagai fenomena bahasa berupa alih kode 

dan campur kode sebagai bahan perenungan. Selain itu, sebagai bahan 

pengembangan perspektif diri terhadap berbagai fenomena bahasa yang 

mereka alami sehari-hari.  

  

 Berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Asosiasi Program Studi 

Bahasa dan Sastra Indonesia (APROBSI) tahun 2020 tentang Capaian 

Pembelajaran dan Standar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia, ada 

butir-butir ketetapan standar yang perlu diperhatikan dalam perencanaan 

pembelajaran. Ketetapan itu adalah sebagai berikut.  

1. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk RPS untuk setiap 

mata kuliah yang mengacu pada Standar Isi. 

2. RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 

kelompok keahlian ranting keilmuan bahasa dan sastra Indonesia.  

3. RPS minimal memuat komponen-komponen seperti: a. nama program 

studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, dan nama 

dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap 

tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. 
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bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. 

metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai 

kemampuan pada setiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar 

mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. 

4. Dalam menyusun RPS perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a. 

memperhatikan perbedaan individual peserta didik dalam belajar, 

tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang budaya, 

norma, nilai, atau lingkungan peserta didik; b. menstimulasi partisipasi 

peserta didik secara aktif; c. mendorong semanat belajar, motivasi, 

minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovatif dan kemandirian; d. 

mengembangkan budaya literasi untuk meningkatkan wawasan, 

pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk 

tulisan; e. mendorong peserta didik untuk menggali lebih jauh materi 

yang diperoleh dalam pembelajaran; f. mengembangkan budaya 

ilmiah; g. memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara capaian 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kompetensi, penilaian, dan 

sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar; h. 

mengakomodasi pembelajaran keterpaduan lintas mata kuliah, lintas 

aspek belajar, dan keragaman budaya; dan i. menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif 

sesuai dengan situasi dan kondisi. 
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5. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan 

perkembangan ilmu pendidikan, bahasa, dan sastra. 

2.9.1 Perencanaan Materi Ajar Bahasa  
 

Struktur pengajaran bahasa secara teratur dapat dikelola melalui 

perencanaan materi ajar bahasa. Tindak lanjut kebijaksanaan bahasa 

dilakukan pada perencanaan bahasa (Suwito, 1985).  Perencanaan ini 

disusun dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kebijakan 

bahasa. Pada perencanaan bahasa harus meliputi aspek perencanaan yang 

berhubungan dengan kedudukan bahasa atau status bahasa dan 

berhubungan dengan materi bahasa atau korpus/kode (Suwito, 1985).  

 

Perencanaan dan pengajaran bahasa perlu dilakukan dalam perguruan 

tinggi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran 

dapat digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, pelatihan, dan 

keterampilan. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan bahasa 

yang disajikan dapat menggunakan bahasa sebagai substansi sekaligus 

pengantarnya. Berkenaan dengan penelitian ini akan dilihat sejauh mana 

input dan output dalam rancangan pembelajaran bahasa tersebut. Hal ini 

didasarkan atas perencanaan materi ajar bahasa dalam pengajaran 

Sosiolinguistik di perguruan tinggi dianggap perlu walaupun beberapa 

pelaku pendidikan menganggap pembelajaran bahasa sebagai hal mudah. 
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2.9.2 Perumusan Materi Ajar  

 

Pendidikan dibuat dan dijalankan pada dasarnya terhubung dengan sebuah 

kurikulum. Kurikulum ialah konsep atau dasar untuk menjalankan proses 

pengajaran dan pembelajaran di lingkup pendidikan. Hal ini berkaitan pula 

dengan syarat dalam sebuah perguruan tinggi sebab setiap perguruan 

tinggi memiliki hak preogratif dalam menyusun dan mengembangkan 

kurikulum bahasa dalam proses pembelajaran bahasa. Termasuk 

pengembangan silabus dan SAP.  

 

Meskipun demikian, kurikulum ialah alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Sudiyono, 2004). Orientasinya didasarkan dan dilihat pada 

bentuk juga tujuan suatu perguruan tinggi. Suatu instituri dan universitas 

juga sekolah tinggi orientasinya pada program pendidikan akademik dan 

professional. Dengan demikian, bentuk kurikulumnya hendaknya mengacu 

pada program akademik secara professional sehingga tujuan akan tercapai 

dan terlaksana dengan baik. 

 

Selain itu, kurikulum juga dimaknai sebagai seluruh pengalaman yang 

dirancang oleh lembaga pendidikan dan harus dilaksanakan para peserta 

didik agar tercapai tujuan pendidikannya (Sudiyono, 2004). Hingga 

kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan 

yang telah disusun dengan mata kuliah tertentu berupa bahan kajian serta 

metode penyampaian dan penilaian. Hal ini demi mahasiswa dapat 

menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan 

sasaran materi ajar yang dibuat.  
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Keberhasilan suatu pengajaran bahasa turut ditentukan oleh kebaikkan dan 

kemantapan proses belajar mengajar (Tarigan, 2009). Adapun faktor 

penentu keberhasilan proses pembelajaran bahasa meliputi pembelajar 

bahasa, pengajar bahasa, dan sistem pengajaran bahasa. Ketiga hal tersebut 

dikembangkan dalam sebuah materi ajar. Oleh karena itu, perumusan 

materi ajar sangat penting agar tujua kurikulum yang mencakup isi, proses, 

sumber daya, dan saran-saran evaluasi/penilaian pengalaman belajar 

terlaksana dengan baik.  

 

2.9.3 Tujuan Pembelajaran Bahasa  

 

Ada empat tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa, yakni penalaran, 

instrumental, integratif, dan kebudayaan (Nababan, 1984). Tujuan 

penalaran berkaitan dengan kesanggupan berpikir dan pengungkapan nilai 

juga sikap sosial budaya. Tujuan instrumental berkaitan dengan 

penggunaan bahasa yang dipelajari sebagai keterampilan tertentu. Tujuan 

integratif berkaitan dengan keinginan seseorang untuk menjadi anggota 

masyarakat tertentu agar tidak dianggap asing bagi penutur bahasa/dialek 

tersebut. Sementara itu, tujuan kebudayaan dimaksudkan untuk 

mengetahui pengetahuan tentang suatu kebudayaan/masyarakat.  

 

2.9.4 Manfaat Pembelajaran Bahasa di Perguruan Tinggi 

 

Pendidikan dan pengajaran pada dasarnya tidak terpisah dalam 

pembelajaran bahasa. Pendidikan dan pengajaran ialah proses mengubah 

sikap dan kemampuan peserta didik agar lebih baik setelah melalui 

prosesnya. Pendidikan ditujukan untuk mengubah sikap pribadi agar lebih 
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baik, sedangkan pengajaran ditujukan untuk mengubah pengetahuan dan 

keterampilan (Chaer, 2010). Namun, pendidikan dan pengajaran bahasa 

tidak terlepas dari masalah-masalah sosial dan budaya saat prosesnya 

berlangsung (Suwito, 1985).  

 

Selain materi bahasa perlu diajarkan, pelaku pendidikan dan 

pengajarannya perlu pengetahuan bagaimana cara mengajarkan, kepada 

siapa yang pemahaman diberikan dan diajarkan, dan bagaimana hasil 

pembelajaran dievaluasi dan dinilai.  Artinya, selain menguasai materi 

bahasa, pengajar harus memperhitungkan lingkungan masyarakat tempat 

pengajaran bahasa berlangsung dan pengaruh yang mungkin terjadi. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa hendaknya memperhatikan target yang 

akan dicapai oleh pengajarannya. Hal ini dapat dilihat melalui kurikulum 

dan silabusnya. 

Pengimplementasian praktis dalam pembelajaran ini dapat dinilai dari 

rancangan pembelajaran yang dikembangkan berupa RPS. Sebagai suatu 

rancangan pembelajaran, penelitian ini diarahkan pada RPS 

Sosiolinguistik untuk diujikan kelayakannya di tingkat perguruan tinggi. 

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, rancangan pembelajaran tersebut memuat 

perencanaan proses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk RPS. 

Adanya RPS, standar capaian pembelajaran, materi pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajarannya dapat dikontrol secara 
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maksimal. Dengan demikian, adanya variasi keempat komponen pada RPS 

yang disebab oleh perbedaan pengajar satu sama lain dapat diminimalisir. 

 

RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi dalam program studi. RPS disusun menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diperbarui dengan Peraturan 

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kandungan penting yang 

harus terdapat dalam RPS di antaranya adalah (i) capaian pembelajaran 

lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (ii) kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan, (iii) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan 

yang akan dicapai, (iv) metode pembelajaran, (v) pengalaman belajar 

mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan 

oleh mahasiswa selama satu semester, dan (vi) kriteria, indikator, dan 

bobot penilaian. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya, metode 

kualitatif secara keseluruhan memanfaatkan cara penafsiran dengan 

menyajikan dalam bentuk deskripsi. Metode kualitatif memberikan 

perhatian terhadap data ilmiah dan hubungannya dengan konteks 

keberadaan data itu sendiri. Metode ini mengarahkan kepada data berupa 

kutipan tuturan yang mengedepankan kata atau kalimat.  

   

Pada kajian bahasa lisan dalam Sosiolinguistik, bahasa dan masyarakat 

berkaitan erat penggunaanya saat berinteraksi. Para penutur dalam hal ini 

pedagang pasar tradisional secermat mungkin akan menentukan wujud 

variasi kode bahasanya berdasarkan latar belakang mitra tutur. Pemilihan 

wujud variasi kode bahasa ini tidak terjadi secara acak, melainkan 

pertimbangan beberapa faktor. Bahasa menjadi hal yang signifikan dalam 

mendukung interaksi sosial masyarakat. Terutama dalam masyarakat yang 

sangat heterogen. 
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Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut, suatu permasalahan pemilihan wujud 

variasi kode bahasa akan sangat penting untuk diperhatikan bagi penutur 

kepada mitra tuturnya. Hingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan 

akan memunculkan alih kode maupun campur kode dalam tuturan yang 

digunakan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengungkap informasi 

kualitatif disertai deskripsi tentang fenomena penggunaan bahasa lisan 

masyarakat Kota Bandarlampung dalam konteks yang melatarbelakangi 

peserta tuturnya. 

 

3.2 Sumber Data Penelitian 

 

Sumber data penelitian ini ialah pedagang pasar tradisional (pedagang 

sembako) di Bandarlampung yang melakukan transaksi jual beli. 

Pedagang pasar tradisional yang akan dijadikan sebagai sumber data telah 

ditentukan dahulu. Para pedagang pasar tradisional akan diobservasi dan 

diwawancarai dengan angket oleh peneliti. Data berupa tuturan atau 

bagian tuturan lisan pedagang pasar tradisional di Bandarlampung. Data 

diperoleh melalui metode observasi dan wawancara dengan teknik simak, 

baik teknik simak libat cakap (SLC) maupun teknik simak bebas libat 

cakap (SLBC) (Sudaryanto, 1993).  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara dengan teknik 

simak, baik teknik simak libat cakap (SLC) maupun teknik simak bebas 

libat cakap (SLBC) yang lebih dominan (Sudaryanto, 1993). Teknik ini 

dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan di lokasi 

penelitian (Sudaryanto, 1993). Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan instrumen berupa daftar tanya atau kuesioner berisi hal 

seputar situasi percakapan dan bahasa yang digunakan untuk menjaring 

pengakuan responden. Wawancara juga dilakukan setelah dilakukan 

observasi lebih dahulu. 

 

Bahasa atau tipe bahasa yang digunakan untuk dipilih ialah bahasa Jawa, 

Lampung, Palembang, Medan, Betawi, dan Sunda. Agar data diperoleh 

secara akurat mungkin, peneliti berupaya agar informan tidak menyadari 

bahwa dirinya sedang diteliti atau percakapannya sedang diamati. Dengan 

demikian, ujaran-ujaran yang digunakan informan bersifat wajar dan 

alamiah atau teknik observer’s paradox (Wardhaugh, 1986) serta teknik 

triangulasi, yakni rekam, catat lapangan, dan wawancara-pengamatan 

langsung.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merujuk pada teori Miles and Huberman (dalam 

Sugiono, 2015). Terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.  

Pada tahap reduksi data, data diperoleh di lapangan dalam jumlah yang 
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cukup banyak perlu dicatat secara teliti dan rinci (merangkum, 

mengurutkan, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal penting, 

dan mencari pola yang terkait).  Hal ini dilakukan sebagai gambaran untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data yang diperlukan. Pada tahap 

penyajian data bertujuan agar memudahkan peneliti untuk memahami apa 

yang terjadi, serta dapat merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. Tahap terakhir simpulan/verifikasi 

sebagai jawaban rumusan masalah yang ditetapkan di awal penelitian. 

Berikut disajikan diagram analisis data hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Alur Analisis Data menurut Miles and Huberman (dalam Sugiono, 2015) 

 
Tabel 1 Pedoman Analisis Data Alih Kode dan Campur Kode 

No. Indikator Subindikator Deskriptor 

1. Alih Kode Alih bahasa Terjadi antara ragam bahasa Indonesia 

dengan bahasa daerah, baik peralihan dari 
bahasa Indonesia ke bahasa daerah maupun 

dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia 

Alih kode 

Intern 

Terjadi antara ragam bahasa Indonesai 

dengan bahasa daerah 

Pengumpulan Data 
      Penyajian Data 

Verifikasi/Penarikan 
Simpulan Reduksi Data 
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Alih kode 

ekstern 

Terjadi antarbahasa, seperti dari bahasa 

Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya 

2. Campur Kode Campur kode 
bahasa 

Terjadi penyisipan unsur-unsur kode bahasa 
selain kode bahasa utama, baik kode bahasa 

utama bahasa Indonesia yang disisipi oleh 

bahasa daerah maupun kode bahasa utama 
bahasa daerah yang disisipi oleh bahasa 

Indonesia 

  Campur kode 

kata 

Terjadi penyisipan unsur-unsur kode bahasa 

lain berupa kata (satuan bahasa yang dapat 
berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal) 

  Campur kode 

frasa 

Terjadi penyisipan unsur-unsur kode bahasa 

lain berupa dua kata atau lebih yang sifatnya 

tidak predikatif 

  Campur kode 

baster 

Terjadi penyisipan unsur-unsur kode bahasa 

lain berupa gabungan pembentukan asli dan 

asing 

  Campur kode 
klausa 

Terjadi penyisipan unsur-unsur kode bahasa 
lain berupa klausa (satuan gramatikal berupa 

gabungan kata, sekurang-kurangnya terdiri 

atas subjek dan predikat) 

  Campur kode 

pengulangan 

kata 

Terjadi penyisipan unsur-unsur kode bahasa 

lain berupa pembentukan kata dengan 

mengulang keseluruhan atau Sebagian 

bentuk dasar 

  Campur kode 

ungkapan 

atau idiom 

Terjadi penyisipan unsur-unsur kode bahasa 

lain berupa ungkapan/idiom (konstruksi 

yang maknanya tidak sama dengan gabungan 
makna unsurnya) 

(Sumber: Rahardi, 2015; Ramlan, 2001; Suwito, 2009; Pateda, 2010; Parera, 2009) 

 
 
Tabel 2 Pedoman Analisis Data Penyebab Alih Kode dan Campur Kode 

 
No. Indikator Penyebab Deskriptor 

1. Alih Kode Penutur Dilakukan oleh penjual untuk 
mendapatkan keuntungan atas 

tindakannya 

Lawan tutur Dilakukan oleh pembeli untuk 
memudahkan komunikasi dalam ranah 

transaksi 

Kehadiran pihak 

ketiga 

Dilakukan oleh penjual untuk 

membantunya berkomunikasi dengan 
pembeli lain 

Perubahan situasi 

dari formal ke 

informal maupun 
dari informal ke 

formal 

Dilakukan oleh penjual untuk 

menegaskan atau mendapatkan putusan 

dari pembeli 

Perubahan topik Dilakukan oleh penjual untuk 
menyesuaikan topik dari transaksi ke 

topik perkenalan 
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2. Campur Kode Kemampuan 

berbahasa 

Dilakukan penjual untuk 

memungkinkannya dalam menyatakan 

gagasan diri sendiri, memahami orang 
lain, dan memelajari kosakata baru 

Kemampuan 

berkomunikasi 

Dilakukan penjual untuk 

memungkinkannya dalam 
mengungkapkan informasi yang 

diterima orang lain dengan jelas 

(Sumber: Chaer dan Agustina, 2010; Vygotsky dalam Susanto, 2014; Beni, 2012) 

 
  

3.5 Analisis Data Hasil Uji Coba Produk 

 

Data kelayakan rancangan pembelajaran ini diperoleh dari uji coba berskala. 

Rumus perhitungan kelayakan efektivitas produk menggunakan rumus N-

gain sebagai berikut. 

N-Gain = skor posttest – skor tes kemampuan awal 

      Skor maksimal-skor tes kemampuan awal 

 
Tabel 3. Kategori Tafsiran Efektivitas N-Gain 

 
Persentase 

(%) 

Kategori 

(g) ˂ 40 Tidak efektif 

41-55 Kurang efektif 
56-75 Cukup efektif 

>76 Efektif  
(Hake, R.R, 1999) 

 

 

Tabel 4 Kisi-Kisi Angket Uji Ahli Materi 

No. Indikator Subindikator Jumlah Butir 

1.  Kelayakan materi Kedalaman materi 1 

2. Keterkaitan standar 

kompetensi/kompetensi 

dasar/kurikulum 

Relevansi tujuan pembelajaran 

dengan standar kompetensi 

dasar/kurikulum 

1 

Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi/ kompetensi 

dasar/kurikulum 

1 

3. Akurasi materi Kebenaran dan ketepatan konsep 1 

Kebenaran dan ketepatan teori 1 

Kesesuaian teks dengan tingkat 

perkembangan siswa 

1 

4. Keruntutan penyajian materi 1 
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Penyajian 

pembelajaran 
Mendorong siswa untuk mengetahui 

isi media pembelajaran 

1 

Merangsang keterlibatan dan 

partisipasi siswa untuk belajar 

mandiri dan kelompok 

1 

Penyajian bersifat komunikatif dan 

interaktif 

1 

Sistematis/ runtut/ alur/ logika jelas 1 

Gambar terlihat jelas dan mudah 

dipahami 

1 

5. Komunikatif dan 

interaktif 
Kemudahan untuk dipelajari 1 

Interaktif 1 

6.  Bahasa  Bahasa yang digunakan baku dan 

mudah dipahami siswa 

1 

Tidak menimbulkan ambiguitas 1 

 
 

Tabel 5 Kisi-Kisi Angket Uji Ahli Praktisi 

No. Indikator Subindikator Jumlah Butir 

1. Kelayakan isi Kesesuain dengan Capaian 

Pembelajaran 

1 

Kesesuain dengan kebutuhan dosen 

dan mahasiswa 

1 

Kesesuaian dengan kebutuhan 

perkuliahan 

1 

Manfaat untuk menambah wawasan 

Pengetahuan 

1 

Kebenaran substansi materi 1 

2. Kebahasaan  Keterbacaan tulisan 1 

Kejelasan informasi Pembelajaran 1 

Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia 

1 

Penggunaan Bahasa secara efektif dan 

efisien 

1 

3. Penyajian materi Kejelasan tujuan pembelajaran 1 

Urutan penyajian 1 

Pemberian motivasi 1 

Interaktivitas (stimulus respons) 1 

Kelengkapan penyajian 1 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang wujud variasi kode bahasa, alih kode, 

dan campur kode serta faktor penyebabnya pada bahasa lisan dwibahasawan 

(pedagang pasar tradisional di Bandarlampung), maka simpulan yang 

diperoleh sebagai berikut. 

1. Alih kode dalam penelitian ini berupa alih kode berwujud alih bahasa. 

Sebanyak 35 data alih kode berwujud alih bahasa ditemukan dengan 

rincian alih bahasa dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Lampung, Bahasa 

Lampung ke Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia, 

Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa, Bahasa Palembang ke Bahasa 

Indonesia, Bahasa Indonesia ke Bahasa Palembang, Bahasa Sunda ke 

Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ke Bahasa Sunda, dan Bahasa 

Indonesia ke Bahasa Betawi. Sementara itu, campur kode dalam 

penelitian ini berupa campur kode bahasa sebanyak 16 data antara bahasa 

Indonesia dan daerah dengan rincian campur kode kata, frasa, dan klausa. 

2. Faktor penyebab alih kode terbanyak ialah perubahan situasi peristiwa 

tutur 12 data untuk menegaskan atau mendapatkan putusan dari pembeli, 

mitra tutur 11 data untuk memudahkan komunikasi dalam ranah transaksi, 

kehadiran pihak ketiga 6 data untuk membantu penjual berkomunikasi 
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dengan pembeli lainnya, perubahan topik 4 data untuk menyesuaikan 

topik transaksi yang berubah perkenalan, dan pembicara 2 data untuk 

mendapatkan keuntungan atas tindakannya, sementara itu faktor penyebab 

campur kode ialah kemampuan berbahasa dan berkomunikasi penutur. 

Penyebab ini berupa gejala bahasa yang datang dari sistem tingkah laku. 

Tingkah laku tersebut tercermin pada kemampuan berbahasa dan 

berkomunikasi para penuturnya. Gejala bahasa tersebut hadir karena 

penutur telah terbiasa berbahasa campur –demi memudahkan–sebagai 

hasil sistem sosial atau sistem kepribadian secara terus-menerus.  

3. Hasil penelitian alih kode, campur kode bahasa lisan pedagang pasar 

tradisional di Bandarlampung, dan rancangan pembelajarannya pada mata 

kuliah Sosiolinguistik dapat diimplementasikan secara praktis dalam 

pembelajaran Sosiolinguistik di perguruan tinggi. Implementasi tersebut 

disusun berupa materi dan skenario pembelajaran pada rancangan 

pembelajaran semester (RPS) mata kuliah Sosiolinguistik. Rancangan 

pembelajaran ini dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa sebagai 

panduan aktivitas perkulihan, khususnya materi alih kode dan campur 

kode. 

 

5.2 Saran  
 

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada 

bagian sebelumnya, berikut saran-saran yang dapat disampaikan pada 

pemerhati tutur bahasa, mahasiswa, dosen program studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, serta peneliti lain. 
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1. Hasil penelitian mengenai penggunaan bahasa lisan dwibahasawan 

(kajian bahasa pedagang pasar tradisional di Bandarlampung) ini dapat 

menjadi acuan bagi para pemerhati tutur bahasa. Khususnya peneliti yang 

berminat lebih mendalam tentang alih kode dan campur kode dalam 

bahasa lisan, wujud variasi kode bahasa, hingga faktor penyebab alih 

kode dan campur kode. 

2. Bagi mahasiswa program studi Bahasa Indonesia hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai pendukung untuk memperkaya ilmu 

Sosiolinguistik. Khususnya alih kode dan campur kode agar mahasiswa 

sebagai calon pendidik dapat lebih mempersiapkan diri dan menggunakan 

tuturannya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat yang dwibahasa 

maupun multibahasa. 
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