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ABSTRAK 

 

ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM NOVEL DILAN 1991  

KARYA PIDI BAIQ DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN  

BAHASA INDONESIA DI SMA 

 

Oleh 

DAVITO RIZKI ILLAHI 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan faktor penyebab alih 

kode dan campur kode yang terdapat dalam dialog novel Dilan 1991 karya Pidi 

Baiq serta mengimplikasikan hasil penelitian pada pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMA. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber 

data penelitian ini adalah novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik dokumentasi berupa baca, catat, dan 

mengklasifikasikan data. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis dokumen. Kajian alih kode dan campur kode dalam penelitian ini 

meliputi bentuk dan faktor penyebab. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam novel Dilan 1991 terdapat bentuk alih 

kode dan campur kode serta faktor penyebabnya. Bentuk alih kode terdiri atas 

intern dan alih kode ekstern. Bentuk alih kode yang ditemukan pada peristiwa 

tutur dalam novel Dilan 1991 sebanyak 5 data yang meliputi alih kode intern 4 

data berupa peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa sunda dan 

juga alih kode ekstern 1 data berupa peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Inggris. Faktor penyebabnya adalah penutur. Selanjutnya, bentuk 

campur kode yang ditemukan dalam penelitian ini sebanyak 39 data berupa 

campur kode berbentuk kata, frasa, baster, dan ungkapan atau Idiom. Data 

tersebut meliputi campur kode berbentuk kata berjumlah 32 data, berbentuk frasa 

berjumlah 1 data, berbentuk baster berjumlah 5 data, dan yang berbentuk 

ungkapan atau idiom berjumlah 1 data. Faktor penyebabnya adalah latar belakang 

sikap penutur dan kebahasaan. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan pada 

materi pembelajaran materi novel kelas XII SMA semester genap. 

 

Kata kunci: Alih kode, campur kode, novel Dilan 1991 
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MOTO 

ا  ُ ناْفًسا اَِّلا ُوْسعاها ل ُِّف ّٰللاه  َلا يُكا

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Qs. Al-Baqarah ayat 286) 

 

ِّ اَِّلا اْلقاْوُم اْلٰكفُِّرْونا  ْوحِّ ّٰللاه ْن را ِّ ۗاِّناٗه َلا يا۟اْيـَُٔس مِّ ْوحِّ ّٰللاه ْن را  َلا تا۟اْيـَُٔسْوا مِّ

“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa 

dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” 

(Qs.Yusuf ayat 87) 

 

عا ٱْلعُْسرِّ يُْسًرافا   إِّنا ما

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”  

(Qs. Al Insyirah : ayat 5)
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat 

memisahkan aktivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat 

menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Bahasa 

merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi atau  

berkomunikasi satu sama lain. Bahasa merupakan alat utama yang  digunakan 

manusia untuk berkomunikasi dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya 

karena dengan menggunakan bahasa kita dapat dengan mudah memahami apa 

yang dikatakan orang lain. 

 

Bahasa dapat dikatakan sebagai alat penunjang dalam proses berinteraksi dan 

komunikasi karena bahasa merupakan sarana penyampaian pesan yang efektif. 

Penggunaan bahasa dalam komunikasi memiliki peran dan fungsi tertentu. 

Sebagai alat komunikasi bahasa berfungsi untuk menyampaikan pesan, gagasan, 

isi pikiran, dan perasaan penuturnya. Keraf (1994) menyatakan bahwa bahasa 

berfungsi sebagai (1) alat untuk mengkomunikasikan ekspresi diri, (2) alat untuk 

berkomunikasi, (3) alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial 

masyarakat, dan (4) alat untuk kontrol sosial. 

 

Sehubungan dengan bahasa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri 

dari ribuan pulau. Hal ini membuat Indonesia beragam dari segi suku, adat dan 

budaya, serta bahasa. Tiap daerah di Indonesia memiliki bahasanya sendiri. 

Bahkan di satu daerah terdapat lebih dari satu penggunaan bahasa. Terdapat tiga 

jenis bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa 

asing. Ketiga bahasa tersebut memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing. 
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Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa 

negara. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dimulai pada saat diikrarkanya 

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, sedangkan kedudukannya 

sebagai bahasa negara ditetapkan dan tercantum dalam Pasal 36 Bab XV Undang-

undang dasar 1945, yang menerangkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 

Bahasa-bahasa lain di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa 

Bugis, bahasa Bali, bahasa Sunda, dan sebagainya merupakan bahasa daerah yang 

juga memiliki peran serta fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Bahasa daerah 

dipakai ketika dalam acara adat atau situasi nonformal. Kedudukan bahasa-bahasa 

daerah ini dijamin kelangsungan dan kelestariannya sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 36 Bab XV, UUD 1945. 

 

Bahasa-bahasa lain yang bukan milik penduduk asli seperti bahasa Cina, bahasa 

Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan bahasa Arab berkedudukan sebagai 

bahasa asing. Kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa-bahasa tersebut 

berfungsi sebagai (1) sarana komunikasi internasional sebagai penghubungan 

antarbangsa, (2) sarana penunjang perkembangan bahasa Indonesia, dan (3) sarana 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi kepentingan 

masyarakat dan  pembangunan nasional. Dengan demikian, bahasa asing menjadi 

bahasa ketiga di dalam wilayah Indonesia. Selain ketiga bahasa tersebut, 

masyarakat Indonesia kini mulai mengenal dan menggunakan bahasa pergaulan 

yang disebut sebagai bahasa gaul atau slang. Bahasa gaul atau slang ini dapat 

digunakan oleh semua usia namun lebih sering digunakan oleh kalangan remaja. 

 

Keanekaragaman bahasa di Indonesia membuat masyarakat berpotensi untuk 

menggunakan lebih dari satu bahasa. Hal ini menyebabkan terciptanya masyarakat 

bilingual yang menggunakan bahasa daerah sebagai B1 (bahasa pertama yang 

sering disebut bahasa ibu) dan bahasa Indonesia sebagai B2 (bahasa yang 

diperoleh melalui proses pembelajaran) atau multilingual yang mempunyai dua 

bahasa atau lebih sehingga mereka harus menyesuaikan bahasa atau variasi bahasa 

untuk digunakan dalam suatu situasi. Penguasaan dan penggunaan terhadap lebih 

dari satu bahasa oleh seseorang dapat menimbulkan kedwibahasaan dalam 
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berkomuniukasi. Kedwibahasaan atau bilingulalisme adalah penggunaan atau 

pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur. 

 

Bilingualisme melibatkan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa (Chaer, 

2010). Menurut Mackey dan Fishman (dalam Chaer, 2010) bilingualisme 

didefinisikan sebagai pemakaian dua bahasa secara bergantian oleh seorang 

penutur dalam interaksinya dengan orang lain. Agar bisa menggunakan dua 

bahasa, seseorang harus fasih dalam kedua bahasa tersebut. Selain istilah 

bilingualisme dengan penjabarannya, terdapat pula istilah multilingualisme 

(dalam bahasa Indonesia disebut juga keanekabahasaan) yaitu keadaan seseorang 

yang menggunakan lebih dari dua bahasa dalam pergaulannya denga orang lain 

secara bergantian.  

 

Pada situasi kedwibahasaan mengakibatkan timbulnya peristiwa alih kode dan 

campur kode. Alih kode merupakan peristiwa penggantian bahasa atau ragam 

bahasa oleh penutur yang dilakukan secara sadar lantaran adanya sebab-sebab 

tertentu (Chaer, 2010). Menurut Apple (dalam Chaer, 2010) mendefinisikan alih 

kode sebagai “gejala peralihan penggunaan bahasa karena perubahan situasi” 

tidak seperti Apple yang mendefinisikan alih kode itu terjadi antar bahasa, 

Hymnes (dalam Chaer, 2010) menjelaskan bahwa alih kode bukan hanya terjadi 

antar bahasa, tetapi juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat 

dalam suatu bahasa. Berbeda dengan alih kode, campur kode adalah penggunaan 

dua bahasa atau lebih dan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam 

bahasa yang lain secara konsisten (Kachru dalam Costa, 2017).  

 

Pada umumnya peristiwa alih kode dan campur kode dapat terjadi dimana saja 

dalam bentuk lisan dan tulisan. Peristiwa alih kode dan campur kode dalam 

bentuk lisan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam percakapan 

atau berdialog dengan lawan tutur, sedangkan alih kode dan campur kode dalam 

bentuk tulisan banyak ditemukan dalam bentuk karya sastra seperti cerita pendek 

(cerpen) dan novel (Umami, 2020). Novel merupakan karya sastra kreatif 

berbentuk prosa panjang yang terdiri dari rangkaian cerita dari kehidupan 
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seseorang dengan orang-orang di sekitarnya yang menonjolkan sifat beserta watak 

setiap pelaku. Saat menulis sebuah karya sastra, tidak jarang seorang penulis 

melakukan alih kode dan campur kode saat menulis dialog-dialog antarkarakter.  

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016), ia menjelaskan bahwa 

dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia, penulis sering 

memunculkan beberapa peristiwa kebahasaan yaitu bahasa daerah (Jawa), bahasa 

asing (Cina, Sinhala, dan Inggris) yang berupa alih kode berbentuk dialog 

antartokoh. Silalahi (2019) menjelaskan penulis novel Toba Dreams 

memunculkan beberapa peristiwa kebahasaan, yaitu bahasa daerah (Batak Toba), 

bahasa asing (Inggris) yang berupa campur kode baik berbentuk dialog antartokoh 

maupun berbentuk deskripsi. Dengan demikian peristiwa alih kode dan campur 

kode dapat juga ditemukan dalam peristiwa tuturan tokoh di novel Dilan 1991, 

karya Pidi Baiq. Penulis tertarik untuk mengkaji alih kode dan campur kode yang 

terdapat dalam novel Dilan 1991, karya Pidi Baiq. 

 

Peneliti memilih novel Dilan 1991 sebagai sumber data penelitian berdasarkan 

beberapa alasan. Pertama, novel Dilan 1991 sebelumnya belum pernah diteliti 

dalam kajian alih kode dan campur kode. Kedua, Novel Dilan 1991 berdasarkan 

temuan peneliti, penulis sering memunculkan beberapa peristiwa kebahasaan, 

yaitu bahasa daerah (Sunda dan Medan), bahasa asing (Inggris) yang berupa alih 

kode dan campur kode berbentuk dialog antartokoh maupun dalam bentuk 

deskripsi. Dalam penelitian ini, difokuskan pada bentuk alih kode dan bentuk 

campur kode dalam dialog antartokoh yang terdapat dalam novel Dilan 1991. 

 

Banyak penelitian mengenai alih kode dan campur kode pada novel yang pernah 

diteliti sebelumnya Siti Rohmani (2012); Nila Arum Saputri (2013); Oktarina 

Puspita Wardani (2017). Tetapi, fokus penelitian mereka berbeda satu sama lain. 

Siti Rohmani (2012) fokus pada wujud, faktor yang menyebabkan, dan fungsi alih 

kode dan campur kode pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Nila 

Arum Saputri (2013) fokus pada bentuk dan faktor yang melatarbelakangi 

terjjadinya alih kode dan campur kode pada novel Perahu Kertas karya Dewi 
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Lestari. Berbeda dengan Siti Rohmani (2012) dan Nila Arum Saputri (2013), 

Oktarina Puspita Wardani (2017) mengkaji alih kode dan campur kode berbasis 

nilai islami pada novel Padang Bulan karya Andrea Hirata. Namun, belum ada 

yang meneliti novel Dilan 1991 dari segi bentuk dan faktor yang menyebabkan 

terjadinya alih kode dan campur kode sehingga novel ini masih menarik untuk 

diteliti lebih lanjut.  

 

Peneliti merasa penting meneliti alih kode dan campur kode karena sudah menjadi 

bagian dari tuturan dalam suatu percakapan sehari-hari. Banyak masyarakat yang 

bisa menggunakan sisipan bahasa daerah maupun bahasa asing dalam berbicara, 

tentu hal ini perlu diketahui supaya tidak terjadi salah paham makna dalam sebuah 

tuturan. Hasil penelitian ini akan diimplikasikan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA kelas XI semester genap, lebih tepatnya pada Kompetensi 

Dasar (KD) 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 4.9 Merancang novel 

dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Penggunaan bahasa yang ada pada 

novel Dilan 1991 dapat digunakan peserta didik sebagai bahan agar dapat  

melakukan variasi bahasa, karena dalam merancaang atau membuat dialog pada 

sebuah karya sastra seperti novel tidak selalu memakai bahasa Indonesia yang 

baku atau ragam baku, tetapi harus memperhatikan konteks. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk alih kode pada novel Dilan 1991 karya Pidi 

Baiq? 

2. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode pada novel Dilan 

1991 karya Pidi Baiq? 

3. Bagaimakah bentuk-bentuk campur kode pada novel Dilan 1991 karya Pidi 

Baiq? 
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4. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode pada novel 

Dilan 1991 karya Pidi Baiq? 

5. Bagaimanakah implikasi hasil penelitian pada pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud alih kode pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

2. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode pada novel 

Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

3. Mendeskripsikan wujud campur kode pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

4. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode pada novel 

Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

5. Mendeskripsikan implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teorotis dan 

praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoretis, yaitu 

untuk memperkaya bahan referensi dan dapat meningkatkan pengetahuan di 

bidang sosiolinguistik, khususnya di bidang alih kode dan campur kode, serta 

dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya di bidang bahasa dan 

pembelajaran bahasa di SMA. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis. 
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1. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan 

mengeni alih kode dan campur kode serta dapat dijadikan rujukan kajian 

sosiolinguistik dalam konteks kajian yang sama. 

2. Bagi guru mata pelajaran di SMA hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan 

mengenai penggunaan alih kode dan campur kode serta dapat memberikan 

pengetahuan bagi guru pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang 

deskripsi alih kode dan campur kode pada novel Dilan 1991 dan 

implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sumber data penelitian ini adalah novel berjudul Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

2. Data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bentuk-bentuk alih kode pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

b. Bentuk-bentuk campur kode pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

3. Hasil penelitian ini diimplikasikan pada proses pembelajaran bahasa Indonesia 

di Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun hal yang diimplikasikan dengan 

hasil penelitian yaitu Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan 

novel dan 4.9 Merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. 



 

 

 II. LANDASAN TEORI 

2.1 Sosiolinguistik 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terhindar dari aktivitas sosial, 

bermasyarakat. Kegiatan sosial itu dilakukan dengan berbagai cara, salah staunya 

adalah berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesamanya menggunakan bahasa. 

Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang bersifat interdispliner. 

Sosiolinguistik mempelajari bahasa yang dihubungkan dengan penggunaan 

bahasa di dalam masyarakat.  

 

Ditinjau dari nama, sosiolinguistik adalah gabungan dua disiplin ilmu antara 

sosiologi dan linguistik karna itu sosiolinguistik memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan kajian tersebut. Sosiologi merupakan kajian yang objektif dan ilmiah 

berkenaan dengan manusia dalam masyarakat dan berkenaan dengan lembaga-

lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat (Chaer, 2010). 

Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek 

kajiannya. Dengan demikian, dapat secara mudah dipahami bahwa sosiolinguistik 

merupakan bidang ilmu antar disiplin yang mempelajari bahasa di dalam 

masyarakat (Aslinda & Syafyahya, 2014). 

 

Sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam 

hubungannya dengan masyarakat (Rokhman, 2013). Kridalaksana (dalam Chaer, 

2010) medefinisikan sosiolingistik sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan 

berbagai variasi bahasa, dan hubungan antara ahli bahasa beserta ciri, fungsi, dan 

variasi bahasa dalam komunitas bahasa. Nababan (dalam Chaer, 2010) 

berpendapat bahwa kajian bahasa yang berdimensi kemasyarakatan disebut 

sosiolinguistik, sedangkan Fishman (dalam Chaer, 2010) menyatakan bahwa 

sosiolinguistik adalah kajian perihal ciri khas variasi bahasa, fungsi variasi bahasa 
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dan pengguna bahasa, karena ketiga faktor ini selalu selalu berinteraksi, berubah, 

dan saling mengubah dalam suatu masyarakat tutur. 

 

Dalam masyarakat, seseorang tidak lagi dianggap sebagai individu yang terpisah, 

tetapi sebagai anggota kelompok sosial. Karena hal itu, bahasa serta 

penggunaannya tidak diamati secara terpisah, tetapi dihubungkan beserta dengan 

aktivitasnya dalam masyarakat. Bahasa dan penggunaan sosialnya dipengaruhi 

oleh faktor linguistik dan non-linguistik. Faktor lingistik yang memengaruhi 

bahasa dan penggunaannya adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. 

Faktor nonlinguistik yang memengaruhi bahasa dan penggunaannya adalah faktor 

sosial dan faktor situasional. Faktor sosial terdiri atas tingkat pendidikan, status 

sosial, umur, jenis kelamin, dan lain-lain, sedangkan faktor situasional yang 

memengaruhi bahasa dan pemakaiannya terdiri dari siapa yang berbicara, kepada 

siapa, di mana, dengan bahasa apa, dan masalah apa (Fishman dalam Aslinda & 

Syafyahya, 2014).  

 

Topik-topik yang dikaji dalam sosioliguistik ada tujuh menurut Chaer dan 

Agustina (dalam Aslinda & Syafyahya, 2014) yaitu identitas sosial penutur, 

identitas sosial pendengar yang terlibat, lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa tutur, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, 

penilaian sosial yang berbeda dari pembicara tentang perilaku bentuk-bentuk 

ujaran, tingkat variasi dan keragaman linguistik, serta penerapan praktis dari 

penelitian sosiolinguistik. Sedangkan menurut Nababan (dalam Aslinda & 

Syafyahya, 2014) masalah atau topik dalam sosiolinguistik adalah (a) bahasa, 

dialek, idiolek, dan keanekaragaman bahasa, (b) repertoire bahasa, (c) masyarakat 

bahasa, (d) kedwibahasaan dan kegandaan, (e) fungsi komunitas bahasa dan profil 

sosiolinguistik, (f) penggunaan bahasa/etnografi berbahasa, (g) sikap bahasa, (h) 

perencanaan bahasa, (i) interaksi sosiolinguistik, serta (j) bahasa dan budaya. 
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2.2 Variasi Bahasa 

Variasi bahasa adalah pembagian atau varian suatu bahasa yang masing-masing 

memiliki pola yang serupa dengan pola umum bahasa induknya (Poedjosoedarmo 

dalam Aslinda & Syafyahya, 2014). Menurut Kridalaksana (dalam Rokhman, 

2013) variasi bahasa atau ragam bahasa adalah variasi bahasa dalam penggunaan 

yang berbeda menurut topik yang dibicarakan dan menurut media percakapan. 

Bahasa memiliki sistem dan subsistem yang sama-sama dipahami oleh semua 

penutur bahasa tersebut. Akan tetapi, meskipun penutur bahasa itu berada dalam 

masyarakat tutur yang sama, mereka bukanlah kumpulan manusia yang homogen, 

maka wujud bahasa yang konkret menjadi heterogen dan bahasa itu menjadi lebih 

beragam atau bervariasi. Keragaman atau variasi bahasa ini terjadi karena 

penuturnya yang tidak homogen, dan juga karena interaksi sosialnya yang 

beragam. Keragaman ini akan akan bertambah jika bahasa tersebut dituturkan oleh 

penutur dalam jumlah ang banyak, juga dalam wilayah yang sangat luas (Chaer, 

2010). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ragam atau variasi 

bahasa terjadi akibat ketidakhomogenan penutur dan keragaman interaksi sosial 

penutur. 

 

Chaer (2010) mengatakan bahwa dalam hal ragam atau variasi bahasa terdapat 

dua pandangan. Pertama variasi atau ragam baha dilihat sebagai akibat adanya 

keragaman sosial dan fungsi bahasa. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah 

ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyrakat 

yang beranekaragam. Pandangan ini dapat diterima maupun ditolak, variasi atau 

ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasar adanya keragaman sosial dan fungsi 

kegiatan di dalam masyarakat sosial. 

 

Dalam proses komunikasi yang sebenarnya, setiap penutur tidak pernah setia pada 

satu ragam/dialek tertentu saja. Karena setiap penutur memiliki kelompok sosial 

dan juga hidup dalam tempat dan waktu tertentu. Dengan demikian, bisa 

dipastikan bahwa setiap penutur memiliki dua dialek, yaitu dialek sosial dan 

dialek regional. Contohnya, di minangkabau anak-anak diranah minang 
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menggunakan bahasa minangkabau, tetapi menggunakan bahasa Indonesia saat 

berada di sekolah (Aslinda & Syafyahya, 2014). 

 

Hartman dan Stork (dalam Chaer, 2010) membedakan variasi bahasa berdasarkan 

kriteria; a) latar belakang geografi dan sosial penutur; b) medium yang digunakan; 

dan c) pokok pembicaraan. Preston dan Shuy (dalam Chaer, 2010) membagi 

variasi bahasa, khususnya untuk bahasa Inggris Amerika berdasarkan, a)penutur, 

b) interaksi, c) kode, dan d) realisasi. Mc David (dalam Chaer, 2010) membagi 

variasi bahasa berdasarkan, a) dimensi regional, b) dimensi sosial, dan c) dimensi 

temporal. Sedangkan Haliday (dalam Aslinda & Syafyahya, 2014) membedakan 

variasi bahasa menurut penggunaannya yang disebutnya dialek dan register. 

Hampir sama dengan ungkapan Alwasilah (dalam Aslinda & Syafyahya, 2014) 

meskipun penutur menggunakan bentuk yang berbeda, akan tetapi bentuk-bentuk 

tersebut merupakan bahasa yang sama, misalkan idiolek, dialek sosiolek, dan 

register. Berikut ini akan membahas variasi bahasa, mulai dari segi penutur 

dengan berbagai kaitannya, dilanjutkan dengan segi penggunaannya dengan 

berbagai kaitannya (Chaer, 2010). 

 

1. Variasi dari segi penutur  

Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang disebut idiolek, 

yakni variasi bahasa yag bersifat perseorangan. Menurut konsep idiolek, setiap 

orang memiliki variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek 

ini  berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, susunan kalimat, gaya bahasa, 

dan sebagainya. Akan tetapi yang paling dominan adalah warna suara, 

sehingga apabila kita cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar 

suara tanpa melihat orangnya, kita akan bisa mengenalinya. 

 

Varisi bahasa kedua dari segi penutur adalah yang disebut dialek, yakni variasi 

bahasa dari sekelompok  penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu 

tempat, wilayah, atau area tertentu. Karena dialek ini berdasarkan pada wilayah 

tempat tinggal penutur, maka dialek ini biasa disebut dialek areal, dislek 

regional atau dialek geografi. 
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Variasi bahasa ketiga berdasarkan penutur adalah yang disebut kronolek atau 

dialek tempora, yakni variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok sosial pada 

masa tertentu. Umpamanya, variasi baha Indonesia pada tahun lima puluhan, 

tahun tujuh puluhan, dan variasi yang digunakan pada masa sekarang ini. 

Variasi bahasa ketiga ini tentunya berbeda, dari segi lafal, ejaan morfologi, 

maupun sintaksis.  

 

Variasi bahasa keempat berdasarkan penuturnya dikenal sebagai sosiolek atau 

dialek sosial, yakitu variasi kebahasaan yang berkaitan dengan status, 

golongan, dan kelas sosial penutur. Variasi kebahasaan ini menyangkut semua 

persoalan pribadi penutur, seperti usia, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, status 

sosial, seks, tingkat kebangsawanan, dan persoalan-persoalan lainnya. 

 

2. Variasi dari segi pemakaian  

Variasi bahasa berkenaan dengan kegunaan, pemakaian, atau fungsinya disebut 

fungsiolek, ragam, atau register (Nababan dalam Chaer, 2010). Variasi bahasa 

berdasarkan bidang pemakaian ini berkaitan dengan tujuan atau bidang apa 

bahasa itu digunakan. Misalnya bidang sastra, jurnalistik, prtanian, militer, 

ekonomi, maritim, komersial, pendidikan, dan kegiatan ilmiah. Variasi bahasa 

dalam penggunaan paling terlihat di bidang kosakata. Pada tiap bidang 

biasanya memiliki bebrapa kosakata khusus yang tidak digunakan dalam 

bidang lain. 

 

3. Variasi dari segi keformalan  

Martin Joss (dalam Chaer, 2010) di dalam bukunya The Five Clock membagi 

variasi bahasa atas lima macam gaya, yaitu gaya atau ragam beku (frozen), 

gaya atau ragam resmi (formal), gaya atau ragam usaha (konsultatif), gaya atau 

ragam santai (casual), dan gaya atau ragam akrab (intimate). 

 

Ragam baku adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi-situasi 

khidmat dan upacara resmi, misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah di 

masjid, kitab undang-undang, tata cara pengambilan sumpah, akte notaris, dan 



13 

 

surat-surat keputusan. Ragam baku adalah variasi bahasa yang paling formal, 

disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan dan tidak 

boleh diubah. 

 

Ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato 

kenegaraan,surat-menyurat dinas, rapat dinas, ceramah keagamaan, buku 

pelajaran, dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan 

secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi pada dasarnya sama dengan 

ragam bahasa baku atau standar yang hanya digunakan dalam situasi resmi. 

 

Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang biasa 

digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, dan rapat-rapat atau 

pembicaraan yang berorientasi pad hasil atau produksi. Wujud ragam usaha ini 

berada di antar ragam formal dan ragam informal. 

 

Ragam santai arau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan dalam 

situasi informal atau situasi tidak resmi untuk berbicang dengan keluarga atau 

teman karib pada waktu beristirahat, berekreasi, berolahraga, dan sebagainya. 

 

Ragam akrab adalah variasi bahasa yang lazim digunakan oleh para penutur 

yang hubungannya sudah akrab, seperti percakapan antaranggota keluarga atau 

percakapan antarteman yang sudah karib. Ragam santai ditandai dengan 

penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dengan artikulasi yang 

seringkali tidak jelas. Hal ini terjadi karena di antar partisipan sudah saling 

pengertian dan mempunyai pengetahuan yang sama. 

 

4. Variasi dari segi sarana 

Variasi bahasa juga dapat dilihat dari segi sarana sarana yang digunakan. 

Dalam hal ini, dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga 

ragam dalam berbahasa menggunakan sarana atau alat tertentu, misalnya dalam 

bertelepon dan bertelegraf. Adanya ragam lisan dan ragam tulis didasarkan 

kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki memiliki wujud 
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struktur yang berbeda. Adanya ketidaksamaan wujud struktur ini ialah karena 

dalam berbahasa atau menyampaikan informasi secara lisan, kita dibantu oleh 

unsur-unsur nonsegmental atau unsur nonlinguistik yang berupa nada suara, 

gelengan kepala, gerak tangan, dan sejumlah gejala fisik lainnya. Padahal, 

dalam ragam bahasa tulis hal-hal yang telah disebutkan itu tidak ada. 

Kemudian, sebagai gantinya harus dieksplisitkan secara verbal.  

 

2.3 Kedwibahasaan 

Pada umumnya, masyarakat Indonesia memiliki kemapuan menggunakan dua 

bahasa atau lebih. Mereka menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua dalam 

penggunannya di masyarakat tutur. Kedua bahasa tersebut berpotensi digunakan 

secara bergantian di dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang 

menggunakan kedua bahasa tersebut dapat dikatakan mengalami kedwibahasaan. 

Kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seseorang atau 

suatu masyarakat (Kridalaksana, 2008). 

 

Menurut Weinreich (dalam Aslinda & Syafyahya, 2014) kedwibahasaan adalah 

kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Chaer (2010) 

mengatakan kedwibahasaan (bilingualisme) yaitu berkenaan dengan penggunaan 

dua bahasa atau dua kode bahasa. Secara sosiolinguistik, secara umum 

mengartikan kedwibahasaan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur 

dengan orang lain secara bergantian dalam pergaulannya (Mackey dalam Chaer, 

2010). Blommfield (dalam Aslinda & Syafyahya, 2014) kedwibahasaan adalah 

kemapuan seorang penutur dalam penguasaan menggunakan dua bahasa dengan 

sama baiknya. Macnamara (dalam Rokhman, 2013) mengemukakan 

kedwibahasaan mengacu papa pemilikan kemampuan sekurang-kurangnya B1 dan 

B2, meskipun kemampuan dalam B2 hanya sampai batas maksimal. 

 

Batasan pengertian kedwibahasaan menurut Mackey dan Aslinda (dalam Aslinda 

& Syafyahya, 2014) menjelaskan yang dimaksud dengan masalah tingkat adalah 
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kemahiran berbahasa seseorang, yaitu sejauh mana seseorang dapat menjadi 

dwibahasawan, atau sejauh mana seseorang mengetahui bahasa yang 

digunakannya. Yang dimaksud dengan fungsi adalah untuk apa seseorang 

menggunakan bahasa dan untuk apa peran bahasa dalam kehidupan atau pola 

keseluruhan pelakunya. Alih kode adalah sejauh mana seseorang dapat menukar 

bahasa-bahasa itu dan bagaimana serta dalam keadaan apa seseorang dapat beralih 

dari satu bahasa ke bahasa lain. Campur kode terjadi ketika seseorang 

menggabungkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak tutur 

dengan tidak adanya suatu situasi berbahasa yang memerlukan percampuran 

bahasa (Nababan dalam Aslinda & Syafyahya, 2014). Dalam campur kode, ciri 

utamanya adalah situasi santai atau nonformal. 

 

Interferensi adalah bagaimana seorang bilingual menjaga bahasa tetap terpisah 

dan sejauh mana seseorang dapat menggabungkannya dan bagaimana satu bahasa 

memengaruhi penggunaan bahasa lain (Mackey dalam Aslinda & Syafyahya, 

2014). Menurut Suwito (dalam Aslinda & Syafyahya, 2014) integrasi terjadi 

ketika unsur-unsur serapan suatu bahasa dapat beradaptasi dengan sistem bahasa 

penyerapnya sehingga penggunaannya menjadi umum karena tidak lagi terasa 

asing. Berdasarkan beberapa akibat dari kedwibahasaan yang diuraikan di atas, 

penelitian ini dibatasi pada masalah alih kode dan campur kode. 

 

2.4 Alih Kode 

Seseorang yang sedang berkomunikasi atau berbicara sebenarnya sedang 

mengirimkan kode pada lawan bicaranya. Menurut Pateda (1990) kode adalah 

perpindahan bahasa. Perpindahan bahasa terjadi kepada pembicara, hampa suara, 

dan pada lawan bicara. Kode-kode ini harus dipahami oleh kedua belah pihak. 

Menurut Kridalaksana (2008) alih kode (code switching) adalah pemakaian variasi 

bahasa lain atau bahasa lain dalam peristiwa bahasa sebagai strategi untuk 

beradaptasi dengan peran atau situasi lain, atau karena kehadiran partisipan lain. 
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Senada dengan pendapat tersebut, Suwito (dalam Rokhman, 2013) mengatakan 

bahwa alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode lainnya.  

 

Appel (dalam Chaer, 2010) menyatakan alih kode merupakan tanda dari 

perubahan penggunaan bahasa karena perubahan situasi. Berbeda pendapat 

dengan Appel, Hymnes (dalam Chaer, 2010) menyatakan alih kode bukan hanya 

terjadi antarbahasa, tetapi juga dapat antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang 

terdapat dalam suatu bahasa. Misalnya, peralihan dri bahasa Indonesia ke dalam 

bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Menurut Warsiman (dalam Agasi, 2021) alih 

kode dapat diartikan sebagai peristiwa peralihan bahasa dari kode yang satu ke 

kode yang lain. 

 

Senada dengan pendapat Warsiman, Aslinda dan Syafyahya (2014) menyatakan 

bahwa alih kode merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa yang terjadi 

karena situasi dan terjadi antar bahasa serta antarragam dalam suatu bahasa. 

Suwito (dalam Agasi, 2021) menjelaskan alih kode merupakan salah satu aspek 

tentang saling ketergantungan bahasa (language dependency) di dalam 

masyarakat multilingual. Penggunaan dua bahasa atau lebih dalam alih kode 

ditandai oleh (a) masing-masing bahasa masih mendukung fungsi-fungsi 

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

dengan situasi yang relevan dengan perubaahan konteks. 

 

2.5 Bentuk-bentuk Alih Kode 

Alih kode merupakan gejala perubahan bahasa dan gaya yang terdapat dalam satu 

bahasa (Hymnes dalam Aslinda & Syafyahya, 2014). Soewito (dalam Chaer, 

2010) mebedakan alih kode menjadi dua jenis, yaitu alih kode internal dan alih 

kode eksternal. Alih kode internal adalah alih kode yang terjadi antara bahasa 

sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau sebaliknya, sedangkan 

alih kode eksternal adalah alih kode yang terjadi antara bahasa sendiri dan bahasa 



17 

 

asing. Contoh alih kode internal dikutip dari Soewito (dalam Chaer, 2010) di 

bawah ini. 

  

(1)  Sekretaris : Apakah Bapak sudah jadi membuat lampiran surat ini? 

Majikan : O, ya, sudah. Inilah! 

Sekretaris : Terima kasih. 

Majikan : Surat ini berisi permintaan borongan unutk memperbaiki 

 kantor sebelah. Saya sudah kenal dia. Orangnya baik,    

 banyak relasi, dan tidak banyak mencari untung. Lha saiki  

 yen usahane pengin maju kudu wani  ngono. (Sekarang  

 jika usahanya ingin maju harus berani bertindak  

 demikian.) 

Sekretaris : Panci nganten, Pak. (Memamng begitu, Pak.) 

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

Sekretaris : Tegesipun, mbok modalipun 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 untung  

  usahanya tidak akan jadi. Begitu maksudmu?) 

Sekretaris : Lha inggih nganten! (Memang begitu bukan!) 

Majikan : O, ya, apa surat untuk Jakarta kemarin sudah dikirim? 

Sekretaris : Sudah, Pak. Bersamaan dengan surat Pak Ridwan dengan 

 kilat khusus. 

 

Dialog percakapan sekretaris dan majikan pada contoh (1) di atas menunjukan 

terjadinya peristiwa alih kode internal. Peristiwa alih kode internal di atas adalah 

peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan sebaliknya. Alih kode itu terjadi 

karena adanya perubahan situasi dan pokok pembicaraan. Ketika sekretaris mulai 

bertanya kepada majikan tentang masalah surat-menyurat, situasi dan pokok 

pembicaraan mengenai hal-hal yang formal. Mereka menggunakan bahasa formal 

untuk berkomunikasi. Namun, ketika topik pembicaraanya berubah dan 

menyangkut masalah pribadi, mereka beralih kode ke bahasa Jawa. Tetapi, ketika 

pokok pembicaraan bukan lagi masalah pribadi, artinya situasi menjadi formal 

kembali, mereka kembali menggunakan bahasa Indonesia. Contoh alih kode 

eksternal  dikutip dari Suwito (dalam Alawiyah, 2016) berikut ini.  

 

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

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

Petra  : Thank you. 

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



18 

 

a lot   of money to the Amsterdam  fancy-fair. Ben jij 

naar de  optocht gewewst? (Apakah engkau akan pergi 

ke pecan 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.) 

 

Dialog percakapan (2) di atas menunjukkan terjadinya alih kode eksternal. 

Peristiwa alih kode eksternal di atas adalah peralihan bahasa Inggris ke bahasa 

Belanda dan sebaliknya. Situasi dan pokok pembicaraan dalam dialog perckapan 

itu dengan jelas menentukan terjadinya alih kode. Pada saat situasi serius dan 

membahas hal yamg berkaitan dengan “zakelijk” (urusan bisnis), mereka 

berbicara dalam bahasa Inggris. Namun, ketika pokok pembicaraan beralih ke hal 

yang lebih santai, mereka beralih ke bahasa Belanda (bahasa aslinya). 

 

2.6 Faktor Penyebab Terjadinya Alih Kode 

Menurut Aslinda & Syafyahya (2014) alih kode terjadi karena beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya alih kode yaitu, (1) siapa yang 

berbicara, (2) dengan bahasa apa, (3) kepada siapa, (4) kapan, dan (5) dengan 

tujuan apa. Dalam berbagai kepustakaan linguistik, secara umum penyebab 

terjadinya alih kode adalah (1) pembicara atau penutur, (2) Pendengar atau lawan 

tiutur, (3) perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, (4) perubahan dari 

formal ke informal atau sebaliknya, dan (5) perubahan topik pembicaraan. Chaer 

(2010) menjelaskan faktor penyebab terjadinya alih kode sebagai berikut. 

 

 

 

 



19 

 

1. Pembicara atau Penutur  

Seorang penutur tidak jarang melakukan alih kode guna mendapat keuntungan 

atau manfaat dari tindakannya tersebut. Alih kode biasanya dilakukan dalam 

keadaan sadar oleh si penutur. 

 

2. Pendengar atau Mitra Tutur 

Mitra tutur bisa menyebabkan terjadinya alih kode, contohnya seperti saat si 

penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa mitra tuturnya. Dalam hal 

ini, kemampun berbahasa lawan tutur seringkali kurang karena mungkin bukan 

bahasa pertamanya. Jika mitra tutur memiliki latar belakang kebahasaaan yang 

sama dengan si penutur, maka terjadi alih kode berupa peralihan varian (baik 

regional maupun sosial), ragam, gaya, atau register. Alih kode ini juga 

dipengaruhi oleh sikap dan perilaku mitra tutur. 

 

3. Perubahan  Situasi karena Hadirnya Orang Ketiga 

Hadirnya orang ketiga yang berlatar belakang kebahasaan yang berbeda 

dengan yang digunakan penutur dan lawan tutur menyebabkan terjadinya alih 

kode. Status orang ketiga dalam alih kode menentukan perubahan bahasa dan 

varian bahasa yang akan digunakan dalam percakapan. 

 

4. Perubahan dari Situasi Formal ke Informal atau Sebaliknya 

Perubahan situasi dalam suatu pembicaraan dapat menyebabkan alih kode. 

Perubahan dari situasi formal ke situasi informal atau sebaliknya 

mengakibatkan perubahan bahasa atau ragam yang digunakan. Misalnya ragam 

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

Indonesia ke bahasa daerah atau sebaliknya. 

 

5. Berubahnya Topik Pembicaraan 

Berubahnya topik pembicaraan dalam satu peristiwa tutur dapat mengakibatkan 

terjadinya alih kode. Misalnya, seorang karyawan sedang berbincang 

membahas masalah surat-menyurat dengan atasannya, bahasa yang digunakan 

formal. Tetapi, saat pokok pembicaraanya berubah dan menyangkut masalah 
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pribadi, maka terjadilah alih kode menjadi bahasa Indonesia ragam santai. Alih 

kode ini terjadi karena pokok pembicaraanya berubah, yaitu sebelumnya 

mebicarakan masalah pekerjaan terlebih dahulu, kemudian berganti topik 

menjadi pembicaraan tentang masalah pribadi. 

 

2.7 Campur Kode  

Menurut Rokhman (2013) campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih 

dengan menggabungkan unsur-unsur bahasa atau variasinya ke dalam bahasa yang 

menyisip ke dalam bahasa yang lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kachru 

(dalam Rokhman, 2013) campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih 

dengan menggabungkan unsur-unsur bahasa yang satu ke bahasa yang lain secara 

konsisten. Campur kode terjadi apabila penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa 

lain ketika sedang memakai bahasa tertentu (Sumarsono, 2014).  Sedangkan 

Kridalaksana (2008) menyatakan bahwa campur kode adalah penggunaan satuan 

kebahasaaan dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya atau ragam 

bahasa, termasuk penggunaan kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. 

 

Campur kode terjadi apabila seorang penutur bahasa, misalnya bahasa Indonesia, 

memasukkan unsur-unsur bahasa daerahnya ke dalam pembicaraan bahasa 

Indonesia. Seseorang yang berbicara dengan kode utama bahasa Indonesia yang 

memiliki fungsi keotonomiannya, sedangkan kode bahasa daerah yang terlibat 

merupakan serpihan-serpihan saja sebagai sebuah kode tanpa fungsi atau 

keotonomiannya (Aslinda & Syafyahya, 2014). Campur kode terjadi apabila di 

dalam sebuah peristiwa tutur, kalusa-klausa dan frase-frase yang digunakan terdiri 

dari klausa campuran (hybrid clauses) dan frase campuran (hybrid phrases) dan 

masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri 

(Thelander dalam Chaer, 2010). Contoh campur kode yang dikutip dari Chaer 

(2010) sebagai berikut. 

 

(3) Mereka akan married minggu depan. (Mereka akan menikah minggu 

depan). 
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(4) Nah karena saya sudah  kaddung apik sama dia, ya saya tanda tangan saja. 

(Nah karena saya sudah benar-benar baik dengan dia, maka saya tanda 

tangan saja). 

 

Contoh (3) dan (4) di atas merupakan peristiwa campur kode, di dalamnya 

terdapat serpihan-serpihan atau penyisipan bahasa satu ke dalam bahasa yang lain, 

berupa kata dan frasa dari bahasa Inggris dan Jawa. Terdapat kata bahasa Inggris 

dalam bahasa Indonesia yang disisipkan pada contoh pertama. Ini disebut campur 

kode. Pada contoh kedua, frasa bahasa Jawa disisipkan ke dalam struktur bahasa 

Indonesia. Campur kode dicirikan oleh adalah situasi informal. Dalam situasi 

formal, jarang terjadi peristiwa campur kode, jika terdapat campur kode dalam 

keaadaan itu karena tidak ada istilah yang cocok untuk menggantikan bahasa yang 

digunakan, sehingga perlu menggunakan istilah bahasa daerah atau bahasa asing 

(Nababan dalam Aslinda & Syafyahya, 2014). 

  

2.8 Bentuk-Bentuk Campur Kode 

Menurut Suwito (dalam Costa, 2017) faktor kebahasaan yang turut terlibat dalam 

campur kode dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu campur kode 

berwujud kata, campur kode berwujud frasa, campur kode berwujud baster, 

campur kode berwujud idiom, dan campur kode berwujud klausa. 

 

1. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Kata 

Campur kode berwujud kata merupakan bentuk campur kode yang sering 

terjadi. Menurut Kridalaksana (2008) kata adalah (1) morfem atau kombinasi 

morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satian terkecil yang dapat 

diujarkan sebagai bentuk yang bebas, (2) satuan bahasa yang bisa berdiri 

sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Dalam beberapa 

bahasa, a.l. dalam bahasa Inggris, pola tekanan juga menandai kata, (3) satuan 

terkecil dalam sintaksis berasal dari leksem yang telah mengalamin proses 

morfologis. Seorang penutur yang menguasai dua bahasa atau bilingual sering 

melakukan campur kode dengan menyisipkan unsur bahasa lain sebagai 

sisipan. Berikut ini adalah contoh campur kode berwujud kata. 
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(5) Kabarnya mereka akan married minggu depan. 

(Kabarnya mereka akan menikah minggu depan). 

 

Pada contoh (5) di atas, terjadi peristiwa campur kode berupa penyisipan kata. 

Dalam contoh terdapat penyisipa kata bahasa Inggris  yang disisipkan ke dalam 

bahasa Indonesia, yaitu kata married. Kata married adalah kata bahasa Inggris 

yang memiliki arti menikah. 

 

2. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Frase 

Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua atau lebih kata yang 

bersifat tidak predikatif, kombinasi itu dapat rapat dapat renggang 

(Kridalaksana, 2008). Berikut ini contoh campur kode berbentuk frase. 

 

(6) Nah karena saya sudah kadhung apik sama dia, ya saya tanda tangan. 

(Nah karena saya sudah terlanjur baik sama dia, ya saya tanda tangan). 

    

Kalimat (6) diatas merupakan contoh campur kode berupa penyisipan frase ke 

dalam struktur wacana Indonesia. Terdapat frasa dalam bahasa jawa yakni 

kadhung apik yang berarti terlanjur baik. 

 

3. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Baster 

Campur kode berwujud baster adalah penyisipan baster ke dalam struktur 

bahasa penutur. Baster merupakan gabungan pembentukan asli dan asing 

(Kridalaksana, 2008). Berikut adalah contoh campur kode yang berupa 

penyisipan baster. 

 

(7) Banyak klub malam yang harus ditutup. 

 

Pada contoh (7) di atas, terdapat campur kode berwujud baster yaitu klub 

malam. Hal ini terlihat dari adanya sisipan gabungan bahasa asli dengan bahasa 

asing. Kata klub merupakan serapan dari kata bahasa inggris yaitu club, 

kemudian bertemu dengan bahasa Indonesia yaitu malam. Kedua kata tersebut 

bergabung menjadi klub malam dan membentuk makna sendiri. 
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4. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Perulangan Kata 

Perulangan adalah proses dan hasil pengulangan satuan kebahasaan sebagai 

hasil fonologis atau gramatikal, misalnya rumah-rumah, tetamu, bolak-balik, 

dan sebagainya (Kridalaksana, 2008). 

 

(8) Anak laki-laki suka bermain bola. 

 

Contoh (8) di atas ialah campur kode berupa penyisipan perulangan kata dasar 

penuh, yakni laki-laki. 

 

5. 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 campur 

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

 

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

klakon. 

 

Contoh (9) di atas adalah campur kode berwujud idiom atau ungkapan bahasa 

jawa ke dalam bahasa Indonesia. Ungkapan alon-alon asal klakon adalah 

ungkapan dari bahasa jawa yang berarti perlahan-lahan asal berjalan. Oleh 

karena itu disebut campur kode berwujud ungkapan atau idiom. 

 

6. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Klausa 

Klausa merupakan satun gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-

kurangnya terdiri dari subyek dan predikat, dan memiliki potensi untuk 

menjadi kalimat (Kridalaksana, 2008). Berikut adalah contoh campur kode 

dengan penyisipan yang berupa klausa. 

 

(10) Seorang guru yang bijaksana harus memiliki sifat ing ngarso sung 

tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. 

 

Kalimat (10) di atas merupakan contoh campur kode yang berupa penyisipan 

klausa. Dalam contoh tersebut terdapat penyisipan klausa dalam bahasa jawa, 

yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani 
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yang artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah mendorong semangat, 

di belakang mengawasi. 

 

2.9 Faktor Penyebab Terjadinya Campur Kode 

Faktor penyebab terjadinya campur kode itu bermacam-macam, mulai dari 

keterbatasan kata bahasa Indonesia hingga penutur yang menyisipkan bahasa lain 

sebagai pengganti. Menurut Suwito (dalam Suandi, 2014) ada dua faktor 

penyebab terjadinya campur kode, yaitu sebagai berikut. 

1. Latar Belakang Sikap Penutur 

Latar belakang sikap penutur berkaitan dengan kepribadian penutur. seperti 

latar belakang sosial, tingkat pendidikan, atau rasa keagamaan. Misalnya, 

penutur dengan latar belakang sosial yang sama dengan lawan bicaranya dapat 

melakukan campur kode dalam percakapan saat berkomunikasi. Hal ini dapat 

dilakukan untuk membuat suasana pembicaraan menjadi lebih akrab. 

2. Kebahasaan  

Latar belakang bahasa atau kemampuan berbahasa juga menjadi penyebab 

seseorang untuk melakukan campur kode, baik penutur maupun lawan 

tuturnya. Selain itu, keinginan untuk menjelaskan atau memaknai sesuatu juga 

dapat menjadi salah satu faktor pendukung yang melatarbelakangi seorang 

penutur melakukan campur kode. 

 

2.10 Konteks 

Bahasa dan konteks adalah dua hal yang berkaitan. Bahasa membutuhkan konteks 

tertentu dalam penggunaannya, dan sebaliknya, konteks dapat bermakna jika 

mengandung suatu tindak berbahasa di dalamnya. Dengan demikian, bahasa 

bukan hanya berfungsi dalam situasi di mana interaksi itu tercipta, tetapi bahasa 

juga  membentuk dan menciptakan situasi tertentu dalam interaksi yang 

berlangsung (Duranti dalam Rusminto, 2015). Kridalaksana (2008) berpendapat 
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bahwa konteks adalah (1) aspek lingkungan fisik atau sosial yang terkait dengan 

ujaran tertentu, (2) pengetahuan yang dimiliki penutur secara umum. Sementara 

itu, Schiffrin (dalam Rusminto, 2015) menyatakan bahwa konteks adalah dunia 

yang penuh dengan penutur. 

 

Orang yang memiliki komunitas sosial, identitas pribadi, kebudayaan, 

pengetahuan, tujuan, keyakinan, keinginan, dan yang berinteraksi satu sama lain 

dalam situasi yang berbeda, baik sosial maupun budaya. Dengan demikian, 

konteks bukan sekedar pengetahuan, melainkan rangkaian lingkungan tempat 

tutur dimunculkan dan dimaknai sebagai suatu kenyataan berdasrkan kaidah-

kaidah yang berlaku dalam masyarakat pengguna bahasa. Sependapat dengan 

panndangan tersebut, Sperber dan Wilson (dalam Rusminto, 2015) berpendapat 

bahwa konteks adalah konstruksi psikologis, sebuah perwujudan asumsi mitra 

tutur tentang dunia. Konteks tidak terbatas pada informasi tentang lingkungan 

fisik, tetapi mencakup tuturan terdahulu yang menjelaskan harapan untuk masa 

depan, asumsi ilmiah atau keyakinan agama, ingatan yang bersifat anekdot, 

asumsi budaya, dan keyakinan terhadap keberadaan mental penutur.  

 

2.11 Unsur-Unsur Konteks 

Dalam setiap peristiwa tutur, selalu ada undsur yang melatarbelakangi munculnya 

komunikasi antar penutur. Unsur-unsur tersebut, yang sering disebut karakteristik 

konteks, mencakup segala sesuatu yang berbeda di sekitar penutur dan mitra tutur 

ketika suatu peristiwa tutur berlangsung (Rusminto, 2015). Hymes (dalam 

Rusminto, 2015) menyatakan bahwa unsur-unsur konteks yang terdiri dari 

berbagai komponen yang ia sebut dengan akronim SPEAKING yang dapat dirinci 

sebagai berikut. 

1. Setting, yang meliputi waktu, tempat, ataun kondisi fisik lain yang berbeda di 

sekitar tempat terjadinya peristwa tutur. 

2. Participants, meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam peristiwa 

tutur. 
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3. Ends, yaitu tujuan yang diharapkan dapat tercapain dalam peristiwa tutur yang 

sedang berlangsung. 

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

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

(serius, kasar, atau main-main). 

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

dipakai oleh penutur dan juga mitra tutur. 

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

terjadi. 

8. Genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. 

 

2.12 Peranan Konteks dalam Peristiwa Alih Kode dan Campur Kode 

Dalam konteks tertentu, peristiwa tutur selalu terjadi. Artinya, peristiwa tutur 

tertentu selalu terjadi pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan tujuan 

tertentu, dan sebagainya. Oleh karena itu, analisis peristiwaa tutur tidak dapat 

dipisahkan dari konteks yang mendasarinya. Sperber dan Wilson (dalam 

Rusminto, 2015) berpendapat bahwa kajian penggunaan bahasa perlu 

memperhatikan konteks secara utuh. Mereka berpendapatr bahwa untuk mencapai 

relevansi maksimum, kegiatan berbahasa harus melibatkan dampak kontekstual 

yang melatarinya.  

 

Schiffrin (dalam Rusminto, 2015) mengemukakan bahwa konteks memainkan dua 

peran penting dalam teori tindak tutur. Dua peran penting itu adalah (1) sebagai 

pengetahuan abstrak yang mendasari bentuk tindak tutur dan (2) bentuk 

lingkungan sosial dimana tuturan dapat doproduksi dan diimplementasikan 

sebagai suatu realitas aturan yang mengikat. Bahasa memiliki makana hanya 

ketika berada dalam konteks suatu situasi (Coulhard dalam Rusminto, 2015). 

Sependapat dengan pandangan tersebut, Brown dan Yule (dalam Rusminto, 2015) 

berpendapat bahwa ketika menginterpretasi suatu makna ujaran, penginterpretasi 
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harus memperhatikan konteks, karena yang akan menentukan makna ujaran 

adalah konteks. 

  

2.13 Novel 

Novel dalam bahasa inggris (novel) adalah karya sastra cerita fiksi yang baru. 

Sebutan novel dalam bahasa Inggris yang kemudian masuk ke Indonesia berasal 

dari bahasa Italia novella, dan novelle dalam bahasa Jerman. Secara harfiah 

novella memiliki arti sebuah karangan baru yang kecil, kemudian diartikan 

sebagai cerita  pendek dalam prosa Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2015). Saat ini, 

istilah novella dan novelle memiliki arti yang sama dengan istilah novelet dalam 

bahasa Indonesia, yang mengacu pada karya prosa fiksi yang cukup panjang, tidak 

terlalu panjang maupun terlalu pendek. 

 

Novel bersifat realistis. Novel lebih mengacu pada realitas yang lebih tinggi dan 

psikologi yang mendalam. Novel menggambarkan berbagai model kehidupan 

seseorang dan lingkungannya yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan menonjolkan watak tokoh dan kemudian dituangkan ke dalam sebuah 

karya seni yang ditulis dalam bentuk cerita. Sebuah novel dapat mengemukakan 

sesuatu secara bebas, lebih rinci, lebih detail, menyajikan sesuatu secara lebih 

banyak, dan melibatkan lebih banyak permasalahan yang kompleks.  

 

Novel yang akan peneliti peneliti analisis dalam penelitian ini adalan novel Dilan 

1991 karya Pidi Baiq. Novel dengan tebal 340 halaman ini merupakan kelanjutan 

dari cerita novel Dilan 1990. Berikut ini adalah sinopsis novel Dilan 1991 karya 

Pidi Baiq. 

 

Judul  : Dilan 1991 

Karya  : Pidi Baiq 

Halaman : 340 halaman  

Penerbit : Pastel Books 
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Tahun terbit : 2019 

 

Sinopsis : 

Novel Dilan 1991 menceritakan Dilan sudah berhasil mendapatkan hati Milea dan 

menjadi kekasihnya. Dalam sebuah hubungan yang baru, masa-masa  baru 

berpacaran selalu menjadi masa  yang paling indah karena sedang dimabuk cinta. 

Namun, dalam setiap hubungan asmara tidak selalu berjalan mulus. Hal ini 

bermula pada saat Dilan dipercaya untuk memimpin geng motornya di Bandung, 

hal ini tentu tidak disetujui oleh Milea dengan alasan menghawatirkan 

keselamatan Dilan. 

 

Pada suatu hari, Dilan dikeroyok oleh sejumlah orang yang tak dikenal dan kabar 

ini pun sampai kepada Milea hingga membuatnya cemas karena ia tahu  hal ini 

pasti ada kaitannya dengan posisi dilan sebagai pemimpin salah satu  kelompok 

geng motor di Bandung. Milea  khawatir  kejadian ini tidak akan selsai begitu 

saja,ia takut  Dilan akan melakukan aksi balas dendam. Untuk  itu, Milea ingin 

agar Dilan berhenti untuk ikut serta dalam kegiatan geng motor.  

 

Akhirnya ketakutan Milea pun terjadi, ia mengetahui bahwa Dilan dan geng 

motornya telah menyusun rencana dan akan melakukan aksi balas dendam kepada 

orang-orang yang mengeroyoknya saat itu. Dengan rasa khawatir, Milea 

memberanikan diri untuk menemui Dilan  ditemani oleh sepupunya yang bernama 

Yugo. Ternyata kehadiran Milea bersama dengan Yugo pada saat itu malah 

memperkeruh suasana. Karena terlalu emosi, Milea samapi mengancam Dilan 

apabila ia tetap melakukan aksi balas dendam maka milea akan memutuskan 

hubungan mereka. Pada malam  itu, Milea sungguh menyesal karena sudah 

mengucapkan kata putus,ia merasa bersalah karena gagal untuk menghentikan 

Dilan,  ditambah lagi saat ia mengetahui bahwa Dilan ditangkap polisi karena 

melakukan penyerangan. Namun, masalah Dilan dan Milea dapat teratasi  dengan 

bantuan dari Bunda Hara. 
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Hubungan Dilan dan Milea yang kembali membaik ternyata tidak berlangsung 

lama. masalah muncul kembali ketika dilan mendapat kabar duka bahwa akew 

salah satu teman seperjuangan geng motor kehilangan nyawa karena dikeroyok 

oleh geng yang tak dikenal, pada keadaan ini dilan dihadapkan pada keadaan 

harus memilih solidaritas pada geng motornya atau Milea. 

 

Kemudian cerita ini dilanjutkan pada keadaan Dilan dan Milea sudah tidak tinggal 

lagi dikota yang sama demi mengejar cita-citanya. Meski mereka berdua terpisah 

oleh jarak, namun hati Milea hanya untuk Dilan. Waktu terus berlalu, hingga 

kekosongan hati masing-masing telah diisi oleh sosok yang baru. Milea 

menemukan sosok baru yang bernama Herdi, pada saat yang sama kabarnya Dilan 

juga sudah mempunyai kekasih baru. 

 

2.14 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Guru sebagai tenaga pendidik diharapkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pengantar dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 20 tahun 2003 Bab VII 

pasal 31 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara 

menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional. Akan tetapi, pada nyatanya 

masih banyak sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas 

masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam proses 

pembelajarannya.  

 

Seluruh kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap pendidik, selalu 

dimulai dari komponen-komponen pembelajaran yang sudah tertulis dalam 

kurikukum. Penegasan ini, didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh pendidik merupakan bagian pokok dari 

pendidikan formal yang syarat mutlaknya adalah adanya kurikulum sebagai 

pedoman. Dengan demikian, kurikulum akan selalu menjadi pedoman bagi 

pendidik dalam merancang program pembelajaran dan pelaksanaan proses 



30 

 

pembelajaran (Dimyati & Mudjiono, 2021). Dapat dikatakan bahwa pendidik 

memegang peran penting dalam menerapkan kurikulum, baik dalam rancangan 

maupun pengoperasiannya. Oleh karena itu sangat tepat bagi seseorang yang akan 

menjadi calon pendidik untuk diperkenalkan ke dalam  kurikulum.   

 

Zais (dalam Dimyati & Mudjiono, 2021) menyatakan berbagai definisi tentang 

kurikulum, yaitu: (1) kurikulum sebagai program pembelajaran, (2) kurikulum 

sebagai isi pelajaran, (3) kurikulum sebagai pengalaman belajar yang 

direncanakan, (4) kurikulum sebagai pengalaman di bawah tangggung jawab 

sekolah, dan (5) kurikulum sebagai suatu rencana yang tertulis untuk 

dilaksanakan. Dimyati & Mudjiono (2021) mengemukakan bahwa kurikulum 

terdiri dari: (1) kurikulum sebagai sarana untuk memperoleh ijazah, (2) sebagai 

mata pelajaran dan isi studi, (3) sebagai rencana operasional pembelajaran, (4) 

sebagai hasil belajar, dan (5) kurikulum sebagai pengalaman belajar. 

Implementasi kurikulum 2013 adalah aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran, 

pelatihan keterampilan, serta kepribadian peserta didik. Hal ini menuntut adanya 

aktivitas pendidik dalam  menciptakan dan mengembangkan berbagai kegiatan 

sesuai dengan rencana yang telah dirancang (Mulyasa, 2020). 

 

Kurikulum 2013 menyadari bahwa bahasa berperan penting sebagai sarana guna 

menyebarkan pengetahuan dari satu orang ke orang lain. Penerima akan dapat 

dengan mudah menyerap pengetahuan hanya jika fasih dalam bahasa yang 

digunakan dan begitu juga dengan pengirimnya. Ketidaksempurnaan dalam 

pemahaman bahasa dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam 

memahami pengetahuan. Segala sesuatu yang diberikan seorang pendidik kepada 

peserta didiknya hanya dapat dipahami jika bahasa yang digunakan dapat 

dipahami oleh keduanya. 

 

Pendidikan karakter yang ada dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan, sehingga membentuk budi 

pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara menyeluruh, terpadu dan seimbang, 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada tiap tahun pendidikan (Mulyasa, 
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2020). Melalui implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi sekaligus 

karakter, dengan pendidikan tematik dan kontekstual, peserta didik diharapkan 

mampu meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya secara mandiri, 

mengkaji dan menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia sehingga dapat terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

 

Sebagai bagian dari kurikulum 2013, yang menekankan pentingnya keseimbangan 

antara kompetennsi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi 

keterampilan, keterampilan berbahasa  yang dibutuhkan dibentuk melalui proses 

pembelajaran yang berkelanjutan, dimulai dengan peningkatan kompetensi 

pengetahuan tentang jenis, aturan, dan konteks suatu teks yang diikuti oleh 

kompetensi keterampilan suatu teks tulis dan lisan, baik secara terencana maupun 

spontan, mengarah pada pembentukan sikap santun berbahasa dan juga apresiasi 

terhadap bahasa Indonesia sebagai warisan budaya bangsa. Pembelajaran bahasa 

Indonesia merupakan bagian dari pendidikan. Oleh sebab itu, seluruh aspek 

pembelajaran bahasa Indonesia harus diarahkan demi tercapainya tujuan 

pendidikan. 

 

Pembelajaran bahasa, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia tidak terlepas 

dari pengaruh pembelajaran bahasa yang berkembang didunia luar diadopsi ke 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik tidak hanya menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai sarana untuk berkomunikasi,  tetapi juga sebagai sarana 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Berdasakan nhal tersebut, 

pembelajaran bahasa Indonesia akan penulis jadikan sebagai acuan dalam 

mengimplikasikan alih kode dan campur kode pada pembelajaran di jenjang 

SMA. Pada RPP bahasa Indonesia kurikulum 2013 kelas XII semester genap pada 

Kompetensi Dasar (KD) 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 4.9 

Merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan.  



 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. Pendekatan kulaitatif adalah pendekatan yang penting untuk 

memhami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Tujuan 

pokoknya adalah memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi (Jaya, 2020). 

Dalam pendekatan kualitatif terdapat beberapa metode, salah satunya adalah metode 

deskriptif.  

 

Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan ciri-ciri data secara 

akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri. Data-data yang dikumpulkan bukanlah 

angka-angka, dapat berupa kata-kata atau gambaran sesuatu (Djajasudarma dan T. 

Fathimah (dalam Anggraeni, 2021)). Jadi, penelitian deskriptif kualitatif ialah 

penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena sosial 

dan perspektif yang diteliti. Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian 

deskriptif kulaitatif karena dinilai dapat mendeskripsikan bentuk dan implikasi dari 

alih kode dan campur kode pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

 

3.2 Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq yang 

diterbitkan oleh Pastel Books tahun 2019. Data dalam penelitian ini berupa dialog 

percakapan antartokoh yang mengindikasikan adanya peristwa alih kode dan 

campur kode dalam novel Dilan 1991  karya Pidi Baiq. Dari data yang ada 

dilakukan analisis untuk menidentifikasi dan mengklasifikasikan wujud alih kode 

dan campur kode yang terdapat dalam novel tersebut. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber nonmanusia (AR, 2007). Langkah-langkah pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) membaca secara keseluruhan isi novel 

Dilan 1991 secara runtut dari awal hingga selesai; 2) memberikan tanda dan 

mencatat percakapan yang ada pada novel Dilan 1991 untuk mempermudah 

peneliti dalam mengumpulkan dan mengidentifikasi data; 3) mengklasifikasikan 

data yang sudah diidentifikasi dalam bentuk alih kode dan campur kode. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut supaya bisa 

dipresentasikan semuanya kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Costa, 

2017). Berikut ini adalah analisis data dalam penelitian ini. 

1. Membaca secara utuh novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq. 

2. Memberi tanda dan mencatat dialok maupun deskrisi dalm novel yang 

melibatkan alih kode dan campur kode. 

3. Mengelompokkan data berdasar kategori alih kode dan campur kode. 

4. Mengklasifikasikan bentuk alih kode intern dan alih kode ekstern. 

5. Mengklasifikasikan campur kode dengan cara campur kode berwujud kata, 

campur kode berwujud frasa, campur kode berwujud baster, campur kode 

berwujud pengulangan kata, campur kode berwujud ungkapan atau idiom, dan 

campur kode berwujud klausa. 

6. Menentukan faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode yang 

sesuai. 

7. Memaparkan hasil analisis alih kode dan campur kode dalam nobel Dilan 1991 

karya Pidi Baiq. 
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8. Mendeskripsikan implikasi alih kode dan campur kode pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA. 

 

Sebagai gambaran kajian alih kode dan campur kode, berikut disajikan indikator 

sebagai acuan peneliti. 

 

Tabel 3.1 Indikator Alih Kode dan Campur Kode 

No. Indikator 
Sub 

Indikator 
Deskriptor 

1. Alih Kode 

Alih kode 

intern 

Alih kode berlangsung antarbahasa 

sendiri, misalnya bahasa Indonesia 

ke bahasa daerah Lampung atau 

sebaliknya dan antar ragam bahasa 

(baku atau tidak baku) dan 

sebaliknya, misalnya bahasa 

Lampung dan antar ragam misalnya 

dari ragam formal ke nonformal atau 

sebaliknya. 

Alih kode  

ekstern 

Alih kode terjadi antara bahasa 

sendiri dan bahasa asing, misalnya 

bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, 

dan sebaliknya. 

2. Campur Kode 

Campur Kode 

Berwujud 

Kata 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsur kata (satuan bahasa yang dapat 

berdiri sendiri, terjadi dari morfem 

tunggal) dari bahasa lain ke suatu 

bahasa. Misalnya terdapat pada 

kalimat berikut, “Saya ingin minum 

coffee”. Pada kalimat tersebut 

terdapat sisipan kata dari bahasa 

Inggris yakni coffee yang berarti 

kopi. 

 
 

 

Campur Kode 

Berwujud 

Frasa 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsur frasa (gabungan dua kata atau 

lebih yang sifatnya tidak predikatif, 

gabungan itu dapat dapat rapat dan 

renggang) dari bahasa lain ke suatu 

bahasa. Misalnya terdapat pada 

kalimat berikut, “Saya sudah 

khadung apik sama dia”. Pada 

kalimat tersebut terdapat sisipan 

frasa verbal dalam bahasa jawa yakni 

khadung apik yang berarti terlanjur 

baik. 
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Campur Kode 

Berwujud 

Baster 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur bahasa lain berupa 

baster (gabungan asli dengan bahasa 

asing). Misalnya terdapat dalam 

kalimat berikut, “Banyak klub malam 

yang harus ditutup.” Kalimat 

tersebutterdapat sisipan baster yaitu 

klub malam. Kata klub merupakan 

serapan dari bahasa Inggris 

sedangkan kata malam merupakan 

bahasa asli Indonesia. 

Campur Kode 

Berwujud 

Perulangan 

Kata 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsur-unsur bahasa lain berupa 

perulangan kata (proses 

pembentukan kata dengan 

mengulang keseluruhan atau 

sebagian bentuk dasar). Misalnya  

terdapat dalam kalimat berikut, “No-

no kata siapa saya tidak suka.” 

Kalimat tersebut terdapat sisipan 

perulangan kata ya itu pada kata no 

yang memilki arti tidak, kemudian 

mengulang kata tersebut. Oleh 

karena itu disebut campur kode 

berbentuk perulangan kata. 

Campur Kode 

Berwujud 

Ungkapan 

atau Idiom 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsu-unsur bahasa lain berupa 

ungkapan atau idiom (kontruksi yang 

maknanya tidak sama dengan 

gabungan makna unsurnya. Misalnya 

terdapat dalam kalimat berikut, 

“Pada waktu ini hendaknya kita 

hindari cara bekerja alon-alon asal 

klakon.” Ungkapan alon-alon asal 

klakon merupakan ungkapan dari 

bahasa jawa. Oleh karena itu disebut 

campur kode berbentuk ungkapan 

atau idiom. 

Campur Kode 

Berwujud 

Klausa 

Campur kode dengan menyisipkan 

unsu-unsur bahasa lain berupa klausa 

(satuan gramatikal berupa gabungan 

kata yang sekurang-kurangnya terdiri 

dari subjek dan predikat). Misalnya 

terdapat pada kalimat berikut, “Saya 

ingin mengatakan I hate you 

kepadamu.” Pada kalimat tersebut 

terdapat sisipan klausa dari bahasa 

Inggris yaitu klausa I hate you yang 
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berarti aku benci kamu. 

3. 

Faktor 

Penyebab Alih 

Kode 

Penutur 

Seorang penutur sering kali 

melakukan alih kode guna 

memperoleh keuntungan atau 

manfaat dari tindakannya tersebut. 

Alih kode biasanya dilakukan si 

penutur dalam keadaan sadar.  

Lawan Tutur 

Lawan tutur dapat menyebabkan 

terjadinya alih kode, misalnya karena 

si penutur ingin mengimbangi 

kemampuan berbahasa lawan 

tuturnya. Dalam hal ini biasanya 

kemampun berbahasa si lawan tutur 

kurang karena mungkin memang 

bukan bahasa pertamanya. Jika 

lawan tutur memiliki latar belakang 

bahasa yang sama dengan si penutur, 

maka alih kode yang terjadi berupa 

peralihan varian (baik regional 

maupun sosial), ragam, gaya, atau 

register. Alih kode ini  juga 

dipengaruhi oleh sikap dan tingkah 

laku lawan tutur. 

Perubahan 

Situasi karena 

Hadirnya 

Orang Ketiga 

Hadirnya orang ketiga atau orang 

lain yang memiliki latar belakang 

bahasa yang berbeda dengan bahasa 

yang digunakan si penutur dan lawan 

tutur menyebabkan terjadinya alih 

kode. Status orang ketiga 

menentukan perubahan bahasa dan 

varian yang akan digunakan dalam 

suatu pembicaraan. 

Perubahan 

Situasi 

Formal ke 

Informl atau 

Sebaliknya 

Perubahan situasi dalam suatu 

pembicaraan dapat menyebabkan 

alih kode. Peralihan dari situasi 

formal ke informal atau sebaliknya 

mengakibatkan beralih pula bahasa 

atau ragam yang digunakan. 

Misalnya ragam bahasa Indonesia 

formal menjadi ragam bahasa santai, 

atau dari bahasa Indonesia ke bahasa 

daerah atau sebaliknya.  

Berubahnya 

Topik 

Pembicaraan 

Berubahnya topik pembicaraan 

dalam satu peristiwa tutur dapat 

mengakibatkan terjadinya alih kode. 

4. 

Faktor 

Penyebab 

Campur Kode 

Latar 

Belakang 

Sikap Penutur 

Latar belakang sikap penutur, seperti 

latar sosial, tingkat pendidikan, dan 

rasa keagamaan. Misalnya penutur 
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dengan latar belakang sosial yang 

sama dengan lawan tuturnya dapat 

melakukan campur kode dalam 

berkomunikasi. Hal iini dapat 

dilakukan agar suasana pembicaraan 

menjadi akrab. 

Kebahasaan 

Faktor penyebab terjadinya campur 

kode karena faktor kebahasaan atau 

kemampuan berbahasa juga menjadi 

penyebab seseorang melakukan 

campur kode, baik penutur maupun 

mitra tuturnya. Selain itu, keinginan 

untuk menjelaskan maksud atau 

menafsirkan sesuatu dapat pula 

menjadi salah satu faktor yang ikut 

melatarbelakangi penutur melakukan 

campur kode. 

  (dimodifikasi dari Suwito, 1983) 



 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan bentuk-bentuk alih kode dan 

campur kode berserta faktor penyebabnya dalam peristiwa tutur pada novel Dilan 

1991 karya Pidi Baiq, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut. 

1. Bentuk alih kode dalam novel  Dilan 1991 karya Pidi Baiq adalah alih kode 

intern dan alih kode ekstern. Alih kode intern yang ditemukan dalam penelitian 

ini ialah peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Alih kode ekstern yang 

ditemukan dalam penelitian ini ialah peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Inggris. Bentuk alih kode yang ditemukan pada peristiwa tutur 

dalam novel Dilan 1991 sebanyak 5 (lima) data yang meliputi alih kode intern 

4 (empat) data dan juga alih kode ekstern 1 (satu) data. 

2. Bentuk campur kode yang ditemukan pada peristiwa tutur dalam novel  Dilan 

1991 karya Pidi Baiq berupa serpihan bahasa Sunda ke dalam tuturan bahasa 

Indonesia, bahasa Medan ke dalam tuturan bahasa Indonesia, dan bahasa 

Inggris ke dalam tuturan bahasa Indonesia. Campur kode yang ditemukan 

dalam penelitian ini meliputi campur kode berbentuk kata, frasa, baster, dan 

ungkapan atau Idiom. Peneliti mengklasifikasikan campur kode berbentuk kata 

berupa kata penolakan, kata khas, dan kata populer.  Campur kode berbentuk 

kata lebih dominan terjadi pada peristiwa tutur dalam novel Dilan 1991. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan data campur kode berbentuk kata yang 

diperoleh sebanyak 32 (tiga puluh dua) data, frasa 1 (satu) data, baster 5 (lima) 

data, dan ungkapan atau idiom 1 (satu) data dari 39 (tiga puluh sembilan) data 

campur kode yang ditemukan pada peristiwa tutur dalam novel Dilan 1991. 

3. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya alih kode dalam novel  Dilan 1991 

karya Pidi Baiq seluruhnya disebabkan oleh faktor penutur dengan data yang 

diperolah berjumlah 5 (lima) data. Faktor tersebut terjadi karena penutur 
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memiliki latar belakang kebahasaan yang sama dan ingin menjelaskan maksud 

tuturannya. 

4. Faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode pada peristiwa tutur dalam 

novel  Dilan 1991 karya Pidi Baiq adalah faktor latar belakang sikap penutur 

dan faktor kebahasaan. Faktor latar belakang sikap penutur dapat terjadi karena 

terdapat latar belakang hubungan kedekatan dan kesantaian dalam bertutur, 

sedangkan faktor kebahasaan  terjadi karena pemilihan bahasa asing yang 

populer, ingin menjelaskan maksud tuturan, dan penutur yang lebih menguasai 

bahasa asing. Campur kode yang terjadi pada peristiwa tutur dalam novel Dilan 

1991 cenderung disebabkan oleh faktor kebahasaan dengan data yang 

diperolah berjumlah 32 (tiga puluh dua) data, sedangkan campur kode yang 

disebabkan oleh faktor sikap penutur hanya berjumlah 7 (tujuh) data dari 42 

(empat puluh dua) data yang ditemukan. 

5. Hasil penelitian alih kode dan campur kode pada peristiwa tutur dalam novel  

Dilan 1991 karya Pidi Baiq dapat diimplikasikan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas XII Sekolah Menengah Atas. Kompetensi yang peneliti 

kaitkan dengan hasil penelitian, yaitu Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis isi 

dan kebahasaan novel dan 4.9 Merancang novel dengan memperhatikan isi dan 

kebahasaan. Data dalam penelitian ini dapat dijadikan materi ajar tambahan 

dan novel Dilan 1991 dapat dijadikan media pembelajaran dalam penyusunan 

RPP pembelajaran bahasa Indonesia kelas XII semester genap. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi guru bidang studi pelajaran bahasa Indonesia hasil penelitian hendaknya 

dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menambah wawasan siswa 

mengenai alih kode dan campur kode. Pendidik dapat memanfaatkan alih kode 

dan campur kode guna menambah variasi pembelajaran di kelas. Hasil 

penelitian dapat digunakan pada kegiatan apersepsi dan kegiatan inti 
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pembelajaran agar suasana pembelajaran lebih bervariasi dan menarik. Selain 

itu, pendidik juga dapat menggunakan rancangan pembelajaran yang telah 

dikaitkan dengan hasil penelitian. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang kajian sosiolinguistik, 

disarankan dapat memperluas sumber data penelitian seperti pada sebuah karya 

sastra fiksi seperti novel, agar dapat mengetahui bentuk-bentuk alih kode dan 

campur kode beserta dengan faktor penyebab yang ada pada karya sastra fiksi lain. 

3. Bagi pembaca dapat mengambil informasi tentang alih kode dan campur kode 

serta implikasinya terhapat pembelajaran bahasa Indonesia di SMA sebagai 

tambahan wawasan.
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