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PRAKATA 

 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya turunlah segala kebaikan dan dengan taufik-Nya 

tercapailah segala tujuan. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. sebagai pendidik 

dan pembawa petunjuk bagi umat manusia. Dan salam juga 

terlimpahkan kepada keluarga Nabi SAW., para sahabatnya 

dan orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari 

Pembalasan. 

Dalam melaksanakan pembelajaran akan 

menggunakan bahasa yang dominan di lingkungan sekolah 

tersebut yang sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. 

Apabila guru lebih sering menggunakan bahasa ibu  (bahasa 

daerah dalam keseharian untuk berinteraksi dengan sesama 

guru dan siswa. Hal tersebut sangat berpeluang akan adanya 

pemilihan bahasa,  yaitu campur kode dan alih kode bahasa 

Indonesia ke bahasa daerah. Proses komunikasi yang 

melibatkan alih kode dan campur kode merupakan satu solusi 

untuk menghindari kesalahpahaman saat berkomunikasi 

dalam masyarakat bilingual termasuk anatara guru dan siswa. 

Semoga buku ini  ini dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam terbitnya buku ini.  

 
Medan,   Juni 2022 

 
Penulis 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Problematika Campur Kode dan Alih Kode Bahasa 

Indonesia 

Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

24 tahun 2009 Pasal 27 bahwa bahasa Indonesia adalah 

bahasa resmi negara dan bahasa persatuan. Sebagai bahasa 

resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa 

resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi 

tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, 

transaksi dan komunikasi niaga, serta sarana 

pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sebagai bahasa 

persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri 

bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai 

suku dan bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan 

antarbudaya daerah.  

Dalam melaksanakan pembelajaran akan meng-

gunakan bahasa yang dominan di lingkungan sekolah 

tersebut yang sangat mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran.  Apabila guru lebih sering menggunakan 

bahasa ibu  (bahasa daerah dalam keseharian untuk 

berinteraksi dengan sesama guru dan siswa. Hal tersebut 

sangat berpeluang akan adanya pemilihan bahasa,  yaitu 

campur kode dan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa 

daerah. Latar belakang situasi dan tuntutan tersebut 

menyebabkan variasi dalam berbahasa. Bahasa tersebut 
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bervariasi karena anggota masyarakat penutur bahasa itu 

beragam, dan bahasa itu sendiri digunakan untuk 

keperluan yang beragam pula (Chaer, 2007).  Dalam 

interaksi sosial sehari-hari, tanpa disadari penutur telah 

menggunakan variasi bahasa. Pemilihan bahasa 

merupakan gejala dalam aspek kedwibahasaan karena di 

dalam repertoire-nya terdapat lebih dari satu bahasa 

(Nugroho, 2011). Materi juga akan mudah disampaikan 

apabila guru sadar penggunaan kaidah  bahasa Indonesia. 

Salah satunya di Pondok Pesantren Robitul Istiqomah 

(PPRI), penggunaan dua bahasa atau lebih untuk 

berkomunikasi  dalam lingkungan sekolah sudah sangat 

biasa terjadi. Hal ini disebabkan masyarakat wilayah 

tersebut masih dominan menggunakan bahasa ibu (bahasa 

daerah). Namun, bagi guru bahasa Indonesia di lingkungan 

sekolah selalu memberi pemahaman dan penjelasan 

kepada siswa untuk mampu menggunakan bahasa 

Indonesia sesuai dengan kaidahnya dalam menyampaikan 

materi. Namun, tetap saja ada siswa yang mengajukan 

pertanyaan atau lainnya menggunakan bahasa daerah 

karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam 

berkomunikasi di lingkungan sosialnya. Hal ini 

menyababkan alih kode dan campur kode pada tuturan 

guru baik karena kesengajaan atau spontanitas.  Terkait hal 

tersebut, Sugono (2002:21) menyatakan bahwa kriteria 

penggunaan bahasa yang baik adalah ketepatan memilih 

ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. 

Pemilihan bahasa berkaitan dengan topik yang 
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dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak 

berbicara, dan tempat pembicaraan. 

Saat siswa sulit memahami penjelasan guru penting 

bagi guru menggunakan secara tepat memilih kode 

(bahasa) dalam menjelaskan materi yang diberikan agar 

siswa mudah memahami. Terkait hal tersebut, beberapa 

kajian terkait alih kode dan campur kode dalam proses 

pembelajaran memberikan kesimpulan yang bervariasi. 

Salah satunya hasil kajian Mardhiah (2020) alih bahasa 

berupa alih kode dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Aceh, 

alih kode terjadi dari Bahasa Aceh ke Bahasa Indonesia, 

sedangkan alih ragam dari ragam formal ke ragam tidak 

formal dan sebaliknya. Adapun campur kode yang terjadi 

berupa penyisipan kata, penyisipan frasa, baster (hybrid), 

dan penyisipan klausa.   Kajian lain yang berkaitan dengan 

alih kode juga pernah dilakukan oleh Indrayani (2017) yang 

bertujuan untuk mengevaluasi faktor penyebab terjadinya 

alih kode. Hasil kajiannya menyatakan bahwa yaitu 

penggunaan alih kode dalam proses pembelajaran 

dilakukan karena hal tersebut dianggap prestise atau 

bergengsi, untuk mengimbangi kemampuan berbahasa 

peserta didik, dan menjaga emosi guru.  

Kajian di atas menunjukan alih kode dan campur 

kode mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas untuk siswa dan guru saling memahami. Dalam 

kajian ini, peneliti menggunakan kajian sosiolinguistik 

karena berhubungan dengan campur kode dan alih kode. 

maupun campur kode. Sosiolinguistik merupakan suatu 
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kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi 

kemasyarakatan (Nugroho, 2011).  

Kemudian penulis ingin memaparkan penggunaan 

campur kode dan alih kode dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di PPRI. Hal ini menjadi penting karena sebagian 

besar sekolah di daerah Huristak masih menggunakan 

bahasa daerah (Mandailing) dalam proses pembelajaran, 

hal  ini  juga sesuai yang dialami peneliti ketika bersekolah 

di SMK N 1 Huristak, masih banyak guru yang 

menggunakan bahasa Mandailing dalam memberi 

penjelasan mata pelajaran, meskipun pelajaran bahasa 

Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak siswa yang 

belum terlalu memahami bahasa Indonesia sesuai dengan 

kaidahnya. 

 

B. Ruang Lingkup 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan 

salah penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakjelasan 

dalam kajian, maka perlu pembatasan istilah. Istilah-istilah 

yang dibatasi adalah sebagai berikut : 

1. Kode 

Poedjosoedarmo (1974:4) memberikan batasan 

kode sebagai suatu system tutur yang penerapan unsur 

bahasanya mempunyai ciri-ciri khas sesuai dengan 

latar belakang si penutur, relasi penutur dengan mitra 

tutur dan situasi tutur yang ada. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa dalam sebuah kode terdapat 

beberapa unsur bahasa seperti kalimat, kata, morfem 

dan fonem yang pemakaiannya dikendalikan oleh 
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semacam pembatasan umum yang berupa faktor- 

faktor nonlinguistik, dan faktor tersebut disebut dengan 

komponen tutur. 

2. Dialek 

Menurut (Poedjosoedarmo 1978:31-32) ada enam 

variansi bahasa yang disebut dialek, yaitu dialek 

geografis, dialek sosial, dialek aliran, dialek usia, 

dialek jenis, dan dialek suku.Dialek adalah variasi 

bahasa dari sekelompik penutur yang jumlahnya relatif, 

yang berada dalam satu tempat, wilayah, atau area 

tertentu. 

3. Alih Kode 

Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode 

yang satu ke kode yang lain, umpamanya dari bahasa 

daerah ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke 

bahasa asing (Suwito, 1985:68). 

4. Campur Kode 

Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa di 

mana orang mencampur dua bahasa atau ragam bahasa 

dalam suatu tindak bahasa tanpa sesuatu dalam situasi 

berbahasa itu yang menuntut pencampuran itu 

(Nababan, 1991:32).  

5. Tuturan 

Tuturan adalah hasil komunikasi yang berupa 

ucapan atau ujaran (Abdul Chaer dan Leonie Agustina, 

2004:47). 

6. Interfrensi 

Interferensi adalah digunakannya unsur bahasa 

lain dalam menggunakan suatu bahasa, yang dianggap 
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sebagai suatu kesalahan karena menyimpang dari 

kaidah atau aturan bahasa yang digunakan (Chaer dan 

Agustina, 2010:120). Weinreich (dalam Chaer dan 

Agustina, 2010:120) mengemukakan bahwa 

interferensi adalah perubahan sistem atau bahasa 

sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa 

tersebut dengan usnur-unsur bahasa lain yang 

dilakukan oleh penutur yang bilingual. 

7. Kedwibahasaan 

Menurut Robert Lado (1964-214) kedwibahasaan 

merupakan kemampuan berbicara dua bahasa dengan 

sama atau hampir sama baiknya. Secara teknis 

pendapat ini mengacu pada pengetahuan dua bahasa, 

bagaimana tingkatnya, oleh seseorang. Sedangkan 

menurut MacKey (1956:155), kedwibahasaan adalah 

pemakaian yang bergantian dari dua bahasa. 

 

 

 

***** 
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BAB 2 

KONSEP SOSIOLINGUISTIK 

 

 

Fungsi sosial bahasa adalah sebagai alat komunikasi 

untuk berinteraksi maupun sebagai cara mengidentifikasikan 

sekelompok manusia (Simatupang, 2018). Menurut Iryani 

(2017:1) bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam 

menyampaikan pesan antar sesama. 

Menurut pendapat Chaer (2010:2), sosiolinguistik 

merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, 

dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan sangat erat. 

Menurut pendapat Nurhayati (2009:3) Sosiolinguistik adalah 

ilmu interdisipliner yang terdiri atas bidang kaji sosiologi dan 

linguistik, disiplin ilmu ini merupakan perpaduan antara 

sosiologi dan linguistik sehingga disebut linguistik plus 

kemasyarakatan. Leoni (2010:3) Sebagai objek dalam 

sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau didekati sebagai 

bahasa, sebagaimana dilakukan oleh linguistik umum, 

melainkan dilihat atau didekati sebagai sarana interaksi atau 

komunikasi di dalam masyarakat manusia.  

Sosiolinguistik merupakan kajian tentang bahasa yang 

dikaitkan dengan kondisi dalam masyarakat. Salah satunya 

adalah pemilihan dan penggunaan bahasa. Bidang ilmu 

antardisiplin yang mempelajari bahasa yang ada kaitannya 

dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat disebut 

sosiolinguistik (Chaer dan Agustina, 2010:2). (Simatupang, 

2018:2) objek kajian sosiolinguistik adalah pilihan bahasa yang 

ada pada masyarakat aneka bahasa seperti masyarakat yang 
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menguasai dua atau beberapa bahasa yang harus dipilih pada 

saat berbicara. Bahasa yang bersifat arbiter mengakibatkan 

bahasa dapat berubah kapan saja, sehingga dalam 

pemakaiannya akan terjadi alih bahasa dan campur bahasa. 

Saddhono (2012) mengatakan bahwa pengetahuan tentang 

ilmu sosiolinguitik juga sangat penting diberikan kepada 

masyarakat penutur agar pemakaian bahasa dalam 

masyarakat dapat berjalan dengan baik dan benar. 

Fishman dalam Chaer dan Agustina (2010:5) 

mengatakan, “Kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif, 

sedangkan kajian sosiologi bersifat kuantitatif”. Jadi, 

sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian 

penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-

pola pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan 

penutur, topik, latar pembicaraan. Sosiolinguistik memandang 

bahasa pertama-tama sebagai sistem sosial dan sistem 

komunikasi serta bagian dari masyarakat dan kebudayaan 

tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian 

bahasa adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam 

situasi konkret. 

Sosiolinguistik menyoroti keseluruhan masalah yang 

berhubungan dengan organisasi sosial perilaku bahasa, tidak 

hanya mencakup perilaku bahasa saja, melainkan juga sikap-

sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa dan pemakaian 

bahasa. Dalam sosiolingustik ada kemungkinan orang 

memulai dari masalah kemasyarakatan kemudian mengaitkan 

dengan bahasa, tetapi bisa juga berlaku sebaliknya mulai dari 

bahasa kemudian mengaitkan dengan gejala-gejala 

kemasyarakatan. 
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Trudgill dalam Sumarsono (2014:3) mengungkapkan 

pengertian sosiolinguistik berikut ini. 

Sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang 

berkaitan dengan bahasa sebagai gejala sosial dan gejala 

kebudayaan. Bahasa bukan hanya dianggap sebagai gejala 

sosial melainkan juga gejala kebudayaan. Implikasinya adalah 

bahasa dikaitkan dengan kebudayaan masih menjadi cakupan 

sosiolinguistik, dan ini dapat dimengerti karena setiap 

masyarakat pasti memiliki kebudayaan tertentu.  

Sosiolinguistik sebagai anggota masyarakat terikat 

oleh nilai-nilai budaya masyarakat, termasuk nilai-nilai ketika 

dia menggunakan bahasa. Nilai selalu terkait dengan apa 

yang baik dan apa yang tidak baik, dan ini diwujudkan dalam 

kaidah-kaidah yang sebagian besar tidak tertulis tapi dipatuhi 

oleh warga masyarakat. Apa pun warna batasan itu, 

sosiolinguistik itu meliputi tiga hal, yakni bahasa, masyarakat, 

dan hubungan antara bahasa dan masyarakat. 

Chaer dan Agustina (2010:84) menyatakan bahwa 

setiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang 

berbeda. Hal ini juga berlaku pada bahasa yang digunakan. 

Satu masyarakat tutur yang bersifat terbuka, bila 

berhubungan dengan masyarakat tutur yang lain akan 

mengalami kontak bahasa. Hal ini tidak akan terjadi bila 

masyarakat tutur tersebut bersifat tertutup. Akibat terjadinya 

kontak bahasa, akan terjadi beberapa peristiwa antara lain 

adalah bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, 

interferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa. 

Berdasarkan batasan-batasan tentang sosiolinguistik di 

atas dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik itu meliputi tiga 
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hal, yakni bahasa, masyarakat, dan hubungan antara bahasa 

dengan masyarakat. Sosiolinguistik membahas atau mengkaji 

bahasa sehubungan dengan penutur, bahasa sebagai anggota 

masyarakat. Bagaimana bahasa itu digunakan untuk 

berkomunikasi antara anggota masyarakat yang satu dengan 

yang lainnya untuk saling bertukar pendapat dan berinteraksi 

antara individu satu dengan lainnya. 

Dua dari beberapa masalah sosiolinguistik yang 

muncul di masyarakat multilingual adalah alih kode (code-

switching) dan campur kode (code-mixing). Alih kode terjadi 

saat adanya tindakan peralihan dari satu bahasa ke dalam 

bahasa lain dalam satu ujaran, percakapan atu bahkan dalam 

suatu tulisan. Campur kode (code-mixing) memiliki arti 

penyisipan unsur-unsur bahasa, dari satu bahasa melalui 

ujaran khusus ke dalam bahasa yang lain khususnya dalam 

tulisan atau karya sastra. 

 

 

***** 
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BAB 3 

CAMPUR KODE 

 

 

Kode menurut Kridalaksana (2011:127) dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) lambang atau sistem 

ungkapan yang dipakai dalam menggambarkan makna 

tertentu, dan bahasa manusia adalah sejenis kode; (2) sistem 

bahasa dalam suatu masyarakat; dan (3) variasi tertentu dalam 

bahasa. 

 

A. Pengertian Campur Kode 

Kehidupan masyarakat adalah tempat terjadinya 

komunikasi dengan menggunakan bahasa, sehingga antara 

bahasa dan kehidupan masyarakat merupakan dua hal 

yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Iteraksi yang terjadi dalam kehidupan social masyarakat 

memiliki dua bentuk yaitu dalam komunikasi lisan dan 

komunikasi tulisan. 

Pada umumnya, masyarakat melakukan proses 

komunikasi dengan bahasa yang natural atau alami yang 

dikemas dalam bentuk lisan atau percakapan. Dalam 

percakapan tersebut, mengandung maksud atau pesan 

yang ingin disampaikan secara spontan tanpa proses edit, 

Sebagai alat komunikasi dan alat interaksi yang 

hanya dimiliki oleh manusia maka bahasa memiliki peran 

penting dalam masyarakat. Bahasa merupakan alat yang 

paling efektif dalam penyampaian pesan kepada orang lain 

atau mitratutur. Di dalam percakapan menggunakan 
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bahasa ini muncul pesan yang ingin disampaikan penutur 

kepada lawan tutur. Maka berdasarkan pada deskripsi 

tersebut penggunaan bahasa dalam masyarakat dapat 

dikaji secara internal dan eksternal. Internal yaitu kajian 

berdasarkan interen bahasa saja, yaitu yang melekat pada 

bahasa tersebut. Sedangkan kajian secara eksternal yaitu 

kajian yang melibatkan hal-hal yang berada di luar bahasa 

yang berkaitan dengan pemakaian bahasa itu dengan 

kelompok masyarakat di mana bahasa itu digunakan. 

Fungsi bahasa di dalam masyarakat sangatlah luas. 

Chaer dan Agustina (2004:14) berpendapat bahwa bahasa 

berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi atau alat untuk 

berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan. Dengan 

demikian, Bahasa memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk 

menggunakan bahasa degan bijaksana supaya pesan yang 

ingin disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh 

orang lain. 

Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari 

tidak selamanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, karena bahasa Indonesia pada umumnya 

merupakan bahasa kedua dalam masyarakat di Indonesia. 

Sedangkan bahasa pertamnya adalah bahasa daerah, dalam 

makalah ini adalah bahasa Jawa. Maka dalam percakapan 

atau dialog di masyarakat sering menggunakan dua bahasa 

secara sekaligus untuk mempermudah dalam 

menyampaikan pesan dari penutur kepada lawan tutur.  
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Yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa secara bergantian maupun secara 

bersamaan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa 

Indonesia saja. Maka sering terjadi adanya percampuran 

antara bahasa Jawa dan Indonesia. Dalam keadaan 

kedwibahasaan ini maka munculah istilah alih kode dan 

campur kode. Menurut Suwito (1983) apabila terdapat dua 

bahasa atau lebih digunakan secara bergantian oleh 

penutur yang sama akan terjadilah kontak bahasa.  

Sehingga terjadilah adanya campurkode dan alih 

kode tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka 

terjadilah peristiwa saling kontak antara bahasa yang satu 

dengan bahasa yang lainnya (language contacts) dalam 

peristiwa komunikasi. Alih kode dan campur kode 

selalu melekat pada kehidupan sehari-hari terutama dalam 

percakapan dengan orang lain. 

Pembicaraan mengenai alih kode biasanya diikuti 

dengan pembicaraan mengenai campur kode. Kedua 

peristiwa yang lazim terjadi dalam masyarakat yang 

bilingual ini mempunyai kesamaan yang besar, sehingga 

seringkali sukar dibedakan.  

Kesamaan dan perbedaan peristiwa campur kode dan 

alih kode dikemukakan Chaer dan Agustina (2010:114) 

bahwa kesamaan yang ada antara campur kode dan alih 

kode adalah digunakannya dua bahasa atau lebih, atau 

variasi dari sebuah bahasa dalam suatu masyarakat tutur. 

Namun, kalau dalam peristiwa alih kode setiap bahasa atau 

ragam bahasa masih memiliki fungsi otonomi masing-

masing yang dilakukan dengan sadar dan sengaja 
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dilakukan karena sebab-sebab tertentu, sedangkan dalam 

peristiwa campur kode ada sebuah kode utama dan kode 

dasar yang digunakan dan memiliki fungsi, kode-kode lain 

berupa serpihan-serpihan (pieces) saja. Seorang penutur bila 

menyelipkan serpihan-serpihan bahasa lain ke dalam 

bahasa tutur pokoknya yang sedang digunakan, maka 

penutur tersebut bisa dikatakan telah melakukan campur 

kode. 

Campur kode merupakan pemakaian dua bahasa 

atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa 

yang satu ke dalam bahasa yang satu ke dalam bahasa 

yang lain, dimana unsur-unsur bahasa atau variasi-

variasinya yang menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi 

tersendiri (Rohmadi, 2010). Menurut Suwandi dalam 

Sundoro (2018:131) “yang mencirikan campur kode, yaitu: 

(1) penggunaan dua bahasa atau lebih untuk itu 

berlangsung dalam situasi informal, santai, dan akrab; (2) 

tidak ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang 

menuntut terjadinya campur kode; dan (3) campur kode 

dapat berupa pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan 

sebagainya.” Dapat diketahui bahwa ciri yang menonjol 

dari campur kode adalah kesantaian atau situasi informal. 

“Sebuah percampuran antara kode-kode bahasa atau 

variasi bahasa disebut campur kode” (Rahardi, 2001). 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kridalaksana (2001) 

mengemukakan bahwa campur kode adalah penggunaan 

satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk 

memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, yang 
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didalamnya terdapat pemakaian kata, klausa, idiom, 

sapaan dan sebagainya. 

Menurut Muysken, 2000 (dalam Jurnal Yuliana, Nana 

dkk) campur kode dibagi menjadi tiga tipe yaitu: 

1. Memasukkan (kata atau frasa) adalah proses kode-

mixing yang dipahami sebagai sesuatu yang mirip 

untuk meminjam: penyisipan asing leksikal atau phrasal 

kategori ke dalam struktur yang diberikan. 

2. Pergiliran (klausa) itu terjadi antara klausa berarti 

bahwa pergantian digunakan ketika pembicara 

campurannya Bahasa dengan frasa. 

3. Dialek adalah pengaruh dialek dalam menggunakan 

Bahasa. 

Sejalan pendapat Chaer, Rahardi (2010:20) 

menyatakan bahwa alih kode adalah peristiwa umum 

untuk menyebutkan pergantian atau peralihan pemakaian 

dua bahasa atau lebih, beberapa variasi dari satu bahasa, 

atau bahkan beberapa gaya dari suatu ragam. Beliau juga 

menyebut apa yang disebut dengan alih kode 

intern (internal code switching) yakni yang terjadi antar 

bahasa daerah dalam suatu bahasa nasional, antar dialek 

dalam satu bahasa daerah, atau antara beberapa ragam dan 

gaya yang terdapat dalam suatu dialek. Adapun yang 

dimaksud alih kode ekstern (external code switching) adalah 

peralihan bahasa yang terjadi antara bahasa dasar (base 

language) dengan bahasa asing. Diperkuat oleh Suwito 

(1983: 72-73) bahwa alih kode adalah peristiwa 

kebahasaan yang disebabkan oleh faktor-faktor luar 

bahasa, terutama faktor-faktor yang sifatnya sosio-
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situasional. Beberapa faktor yang biasanya menjadi 

penyebab terjadinya alih kode adalah penutur, mitra tutur, 

hadirnya penutur ketiga, pokok pembicaraan (topik), untuk 

membagkitkan rasa humor dan untuk sekadar gengsi 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa alih kode adalah peralihan dari bahasa satu ke 

bahasa lainnya dengan tujuan tertentu. Adapun faktor 

yang mempengaruhinya adalah adanya penutur, mitra 

tutur, hadirnya penutur ketiga, pokok pembicaraan, untuk 

membangkitkan rasa humor, dan untuk sekadar gengsi. 

Suwito (1983:75) menjelaskan aspek dari saling 

ketergantungan (language dependency) dalam masyarakat 

multilingual ialah terjadinya gejala campur kode. 

Apabila di dalam alih kode fungsi konteks dan relevansi 

situasi merupakan ciri-ciri ketergantungan, maka di dalam 

campur kode ciri-ciri ketergantungan ditandai 

oleh adanya hubungan timbal balika ntara peranan dan 

fungsi kebahasaan. 

Campur kode terjadi begitu saja tanpa motivasi yang 

jelas dan factor penyebab yang jelas pula. Campur kode 

pada umumnya terjadi karena faktor kebiasaan 

(Suwito., 1983). Sejalan dengan pedapat tersebut, Subyakto 

(dalam Suwandi, 2014:87) menyatakan bahwa campur kode 

ialah penggunaan dua bahasa atau lebih atau 

ragam bahasa secara santai antara orang-orang yang kita 

kenal dengan akrab. 

Dalam situasi berbahasa yang informal ini, dapat 

dengan bebas dicampurnya kode (bahasa atau ragam 



 17 
 

bahasa; khususnya apabila ada istilah-istilah yang tidak 

dapat diungkapkan dalam bahasa lain (Suandi, 2014). 

Sedangkan menurut Nababan (1993) menyatakan 

bahwa campur kode mengacu pada suatu peristiwa 

penutur mencampur dua (atau lebih) bahasa atau ragam 

bahasa dalam suatu tindak bahasa (speech act atau discourse) 

tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang 

menuntut pencampuran bahasa itu. (Nababan, 1993) 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Kridalaksana (2011) yang 

menyatakan bahwacampurkode (code mixing) adalah 

penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain 

untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, 

termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, 

sapaan. Sedangkan menurut Sumarsono dan Paina (2007, 

202- 203), campur kode serupa dengan apa yang dahulu 

pernah disebut interferensi dari bahasa yang satu ke bahasa 

yang lain. 

Dalam campur kode penutur menyelipkan unsure 

unsure bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. 

Dalam bahasa tulis, unsur-unsur itu biasanya diberi garis 

bawah atau dicetak miring, untuk menunjukkan sipenulis 

menggunakannya secara sadar. Sedangkan Suwito 

(Rokhman, 2013) menyatakan bahwa campur kode adalah 

suatu keadaan berbahasa bila mana orang mencanpur 

dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsure-

unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, unsur-

unsur yang menyisip tersebut tidak lagi memnpunyai 

fungsi sendiri (Rokhman, 2013). Ditinjau dari wujud 

lingualnya, bagian bahasa yang diperoleh bahasa lain 
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dapat berupa kata-kata, tetapi dapat juga berupa frasa atau 

unit-unit bahasa yang lebih besar. Wujud campur kode 

menurut Suwito (1985:79) dapat dibedakan berdasarkan 

unsur-unsur kebahasaan yang terlibat di dalamnya. 

Adapun unsur-unsur yang terlibat di dalamnya 

adalah: 

1. Unsur yang berwujud kata yang disisipkan,  

2. Frasa yang disisipkan,  

3. Bentuk baster yang disisipkan,  

4. Perulangan kata yang disisipkan,  

5. Ungkapan atau idiom yang disisipkan, dan  

6. Klausa yang disisipkan. 

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa campur kode adalah penggunaan dua 

bahasa atau lebih dalam percakapan atau kegiatan 

berabahasa, adapun dua bahasa tersebut dapat diselipkan 

ketika menggunakan bahasa tertentu, dengan tujuan untuk 

mengakrabkan atau mencairkan suasana, serta biasa 

campur kode digunakan dalam komunikasi dengan orang 

yang sudah dikenal akrab atau dekat. Adapun gaya bahasa 

atau ragam bahasa berupa kata, klausa, idiom, sapaan, dan 

lain sebagainya. Mahasiswa ini berada di dalam kondisi 

antara situasi formal dan non formal, sehingga bahasa yang 

digunakan kadang kala menggunakakan bahasa daerah 

(Jawa), serta menggunakan bahasa Indonesia, bahkan 

untuk menumbuhkan sikap akrab dan komunikatif antar 

mahasiswa maupun dengan petugas perpustakaan 

digunkanlah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, sehingga 

terjadilah alih kode dan campur kode. 
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Campur kode adalah penggunaan bahasa dengan 

mencampur dua atau lebih bahasa dalam suatu tindak 

bahasa. Misalnya, seorang penutur menggunakan bahasa 

Indonesia dengan menyisipkan kata-kata dari bahasa asing 

dalam bahasa tersebut. Penggunaan bahasa seperti ini 

dapat dikatakan campur kode.  

Campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau 

lebih dengan saling memasukkan unsur–unsure bahasa 

yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten 

(Kachru, 2007). Nababan (1986:32) ciri yang menonjol 

dalam peristiwa campur kode adalah kesantaian atau 

situasi informal. Jadi, campur kode umumnya terjadi saat 

berbicara santai, sedangkan pada situasi formal hal ini 

jarang sekali terjadi. Apabila dalam situasi formal terjadi 

campur kode, hal ini disebabkan tidak adanya istilah yang 

merujuk pada konsep yang dimaksud. 

Menurut (Suwito, 1985:78-80) berdasarkan unsur-

unsur kebahasaan yang terlibat di dalamnya campur kode 

dapat dibedakan menjadi penyisipan unsur-unsur yang 

berwujud kata, penyisipan unsur-unsur yang berwujud 

frasa, dan penyisipan unsur-unsur yang berwujud klausa. 

(Kridalaksana, 2008:40) menyatakan bahwa campur kode 

merupakan penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke 

bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam 

bahasa, termasuk di dalamya pemakaian kata, klausa, 

idiom, dan sapaan. Sedangkan Jendra (Suandi, 2014:141) 

mengklasifikasikan campur kode berdasarkan tingkat 

kebahasaan yaitu campur kode pada tataran klausa, 
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campur kode pada tataran frasa, dan campur kode pada 

tataran kata. 

Terjadinya campur kode karena adanya hubungan 

timbal balik antara peranan (penutur), bentuk bahasa dan 

fungsi bahasa. Artinya penutur yang mempunyai latar 

belakang social tertentu, cenderung memilih bentuk 

campur kode tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi 

tertentu (Suwito, 1985:78). Sedangkan menurut (Suandi, 

2014:143-146) factor penyebab terjadinya campur 

kodeyaitu, keterbatasan penggunaan kode, penggunaan 

istilah yang lebih popular, pembicara dan pribadi 

pembicara, mitra bicara, tempat tinggal dan waktu 

pembicaraan berlangsung, modus pembicaraan, topik, 

fungsi dan tujuan, ragam dan tingkat tutur Bahasa, 

hadirnya penutur ketiga, pokok pembicaraan, untuk 

membangkitkan rasa humor, dan untuk sekadar bergengsi. 

 

B. Jenis-Jenis Campur Kode 

Berdasarkan asal unsur serapannya, campur kode 

dibagi menjadi tiga jenis menurut Suwandi (2014:140-141) 

yaitu campur kode ke luar (outer code-mixing), campur kode 

ke dalam (inner code-mixing) dan campur kode campuran. 

(hybrid kode mixing). 

1. Campur Kode Ke Luar (Outer Code-Mixing) 

Yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing 

atau dapat dijelaskan bahasa asli yang bercampur 

dengan bahasa asing. Contohnya bahasa Indonesia-

bahasa Inggris-bahasa Jepang, dll. 

2. Campur Kode Ke Dalam (Inner Code-Mixing) 
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Yaitu campur kode yang bersumber dari bahasa 

asli dengan segala variasinya. Contohnya bahasa 

Indonesia-bahasa Sumbawa-bahasa Batak-Bahasa 

Minang (lebih ke dialek), dll. 

3. Campuran Kode Campuran (Hybrid Code Mixing) 

Campuran kode campuran adalah campur kode 

yang di dalamnya (mungkin klausa atau kalimatnya 

telah menyerap unsur bahasa asli (bahasa-bahasa 

daerah) dan bahasa asing. 

 

C. Macam-Macam Wujud Campur Kode  

Berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang terlibat 

didalamnya, campur kode dapat dibedakan menjadi enam 

macam, yaitu:  

1. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata,  

2. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud frasa,  

3. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud bentuk baster,  

4. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud perulangan 

kata,  

5. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud ungkapan,  

6. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud klausa.  

Berikut ini peristiwa wujud campur kode penyisipan 

unsur-unsur yang berwujud kata-Mangka hari Senin ada 

tugas yang harus dikumpulkan. Kata mangka 

menunjukkan bahasa Jawa sedangkan hari Senin ada tugas 

yang harus dikumpulkan menunjukkan kalimat bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut tergolong campur kode ke 

dalam karena seorang penutur menyisipkan unsur-unsur 

daerah ke dalam bahasa Indonesia.  
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(Suwito 1978:78) Dialog berikut menunjukkan wujud 

kata Para penjual dan pembeli dalam menggunakan 

campur kode yang berwujud kata, dapat dilihat pada 

peristiwa tutur berikut : 

Penjual  : dua puluh lima ribu rupiah  

Pembeli  : mahal banget yang bener berapa  

Penjual : harga ini memang sudah harga pasaran  

Pembeli bertutur menggunakan campur kode 

berwujud kata, banget hal ini disebabkan pembeli merasa 

terkejut, karena anggapan pembeli harga tidak setinggi 

yang ditawarkan penjual. Namun bagi penjual akan 

menawarkan harga berapapun tidak akan ada yang 

melarang penyisipan unsur-unsur yang berwujud frasa-

Persahabatan saya sudah kadhung apik dengan dia. Kode 

bahasa Jawa kadhung apik berwujud frasa, sedangkan 

sederetan kata yang lain menunjukkan kode bahasa 

Indonesia. Peristiwa campur kode yang berwujud frasa 

yang digunakan penjual dan pembeli dalam transaksi  

Penjual  : yu, ambilkan contoh kerudung putih  

Pelayan  : tempatnya disusunan bawah apa atas  

Pembeli  : saya kadung seneng banget  

Penjual  : harganya lebih mahal sedikit  

Dalam kutipan tersebut di mana kalimat kadung 

seneng banget merupakan wujud campur kode berbentuk 

frasa. Frasa kadung seneng banget merupakan frasa yang 

terdiri dari unsur bahasa Jawa. penyisipan unsur-unsur 

yang berwujud bentuk baster-Hendaknya segera diadakan 

hutanisasi kembali Penyisipan unsur afiks (N) isasi pada 

kata hutanisasi, terdapat peristiwa pembentukan dasar 
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bahasa Indonesia hutan dan mendapat afiks dari bahasa 

asing yaitu (N) isasi. Tidak ditemukan dalam data. 

penyisipan unsur-unsur yang berwujud perulangan kata-

Kamu itu sudah dijelaskan masih tanya-tanya lagi. Kode 

bahasa Indonesia yang divariasikan dalam kode bahasa 

Jawa dengan cara mengulang kata. Pada kata tanya-tanya 

berasal dari kata dasar tanya, karena si penanya bertanya 

beberapa kali, maka divariasikan dalam kode bahasa Jawa 

takon.  

Pembeli  : boleh menawar  

Penjual  : soal nawar boleh-boleh saja  

Pembeli  : dua puluh saja  

Penjual  : wah, masih jauh sekali  

Tuturan penjual menggunakan kata boleh-boleh dari 

unsure bahasa Indonesia, tetapi cara perulangannya 

dengan intonasi bahasa Jawa. Soal nawar boleh-boleh 

diidentikkan dengan kata entuk-etuk dalam bahasa Jawa. 

penyisipan unsur-unsur yang berwujud ungkapan .  

Pembeli  : punya baju batik lengan panjang  

Penjual  : ada, banyak corak dan warnanya  

Pembeli  : saya dicarikan yang coraknya cerah dengan motif 

dasar merah bunganya kecil-kecil.  

Penjual  : mencarikan permintaan pembeli  

Pembeli  : wah, lama sekali ya, ada nggak motif tersebut  

Penjual  : alon-alon ya bu asal kelakon, nanti barang yang 

dicari akan ketemu  

Campur kode dengan unsur bahasa Jawa alon-alon 

asal kelakon menunjukkan si penurut cukup kuat rasa 

kejawaannya atau identitas pribadinya masyarakat Jawa. 
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Ungkapan tersebut merupakan prinsip kerja yang masih 

dipegang kuat oleh masyarakat Jawa. penyisipan unsur-

unsur yang berwujud klausa-Pemimpin yang bijaksana 

akan bertindak ing ngarso sing tuladha ing madya mangun 

karsa, tut wuri handayani. Penyisipan unsur-unsur bahasa 

Jawa ing ngarsa sing tuladha ing madya mangun karsa, tut 

wuri handayani, oleh penutur dapat menunjukkan 

identifikasi peranan, juga keinginan dan tafsiran tertentu. 

Tidak ditemukan dalam data.  

 

D. Bentuk-bentuk Campur Kode 

Ohoiwutun (1997:71) penyebab campur kode yaitu 

tidak adanya pandanan kata yang tepat dalam bahasa 

Indonesia serta keinginan penutur menunjukkan prestise. 

Dari sisi bentuk, campur kode dapat berupa: 

1. Kata,  

2. Frasa,  

3. Baster,  

4. Klausa.  

Campur kode dapat pula berupa kata monomorfemik 

dan polimorfemik (bentuk dasar dan bentuk kompleks), 

bentuk ulang, dan ungkapan. Dari segi sifat, campur kode 

dapat (a) bersifat intern, dan (b) ekstern.  

 

E. Penyebab Campur Kode 

Menurut Suwito (dalam Rosita, 2011), beberapa 

faktor penyebab terjadiya peristiwa campur kode 

dikategorikan menjadi dua, yaitu:  
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1. Berlatar belakang pada sikap penutur (attitudinal type) 

yang meliputi: 

a. Untuk memperhalus ungkapan,  

b. Untuk menunjukkan kemampuannya,  

c. Perkembangan dan perkenalan budaya baru.  

2. Berlatar belakang pada kebahasaan (linguistic type) yang 

meliputi: 

a. Lebih mudah diingat, 

b. Tidak menimbulkan kehomoniman,  

c. Keterbatasan kata,  

d. Akibat atau hasil yang dikehendaki. 

Adapun penyebab campur kode antara lain: 

1. Sikap berbahasa penutur,  

2. Kekurangtahuan penutur pada kaidah bahasa,  

3. Kedwibahasaan,  

4. Kemiskinan perbendaharaan kata penutur, dan (5) 

kesengajaan (Suwito, 1983; Rahardi, 1996; Chaer, 1995).  

Dari sisi fungsi, penggunaan campur kode oleh 

penutur dimaksudkan untuk “mengenakkan” pembicara-

an, mempermudah alur komunikasi, dan untuk tidak 

“terikat” kaidah bahasa (yang “kaku”) (Santoso, 1999:25). 

 

 

***** 

 

 

 

 

 



26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 
 

BAB 4 

ALIH KODE 

 

 

A. Pengertian Alih Kode 

Alih kode adalah salah satu gejala kebahasaan yang 

sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Gejala alih 

kode tersebut muncul di tengah-tengah tindak tutur secara 

disadari dan bersebab. Alih kode bisa terjadi apabila 

penutur adalah dwibahasawan. Berbagai tujuan dari si 

pelaku tindak tutur yang melakukan alih kode dapat 

terlihat dari tuturan yang dituturkannya. Beberapa ahli 

telah memberikan batasan dan pendapat mengenai alih 

kode. Batasan dan pendapat tersebut diperoleh setelah 

mereka melakukan pengamatan terhadap objek yang 

melakukan alih kode dalam tindak tuturnya. 

Chaer dan Agustina (2010:110) berpendapat, “Alih 

kode sebagai gejala pemakaian bahasa karena berubahnya 

situasi”. Peristiwa pergantian bahasa yang digunakan pada 

masyarakat dwibahasawan dalam komunikasi akan 

dipengaruhi oleh topik pembicaraan, situasi, perbedaan 

latar belakang, status penutur, tempat penutur, ragam 

bahasa dan banyak faktor terjadinya alih kode bahasa tutur 

seseorang. Perubahan pemakaian alih kode bahasa dan 

campur kode bahasa sebagai akibat situasi dalam 

masyarakat bilingual bagi pemakai bahasa menimbulkan 

rasa suka atau tidak suka, menerima atau menolak 

merupakan kontribusi tersendiri terhadap pemahaman 
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bahasa tertentu, baik bahasa Indonesia, bahasa Sunda, 

bahasa lain dan bahasa asing.  

Alih kode bahasa dan campur kode bahasa akan 

berhubungan dengan status bahasa dalam masyarakat. 

Penggunaan bahasa yang berstatus tinggi dianggap 

menimbulkan prestise, sebaliknya penggunaan bahasa yang 

berstatus rendah dianggap menimbulkan kendala bahkan 

kesulitan dalam pemahaman makna dalam berbagai 

situasi. Pengguna bahasa diasosiasikan dengan kehidupan 

masyarakat tertentu, di samping bahasa sebagai alat 

komunikasi juga merupakan identitas sosial. 

Sumarsono (2014:201) mengungkapkan pengertian 

alih kode sebagai berikut. 

Alih kode (code switching) merupakan salah satu 

wujud penggunaan bahasa oleh seseorang 

dwibahasawan, yaitu penggunaan lebih dari satu 

bahasa oleh seseorang dwibahasawan yang bertutur 

dengan cara memilih salah satu kode bahasa 

disesuaikan dengan keadaan (lawan bicara, topik, 

suasana). 

 

Alih kode adalah salah satu gejala kebahasaan yang 

sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Gejala alih 

kode tersebut muncul di tengah-tengah tindak tutur secara 

disadari dan bersebab. Berbagai tujuan dari si pelaku 

tindak tutur yang melakukan alih kode dapat terlihat dari 

tuturan yang dituturkannya. Beberapa ahli telah 

memberikan batasan dan pendapat mengenai alih kode. 

Batasan dan pendapat tersebut diperoleh setelah mereka 
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melakukan pengamatan terhadap objek yang melakukan 

alih kode dalam tindak tuturnya. 

Menurut Suwito (dalam Rosita, 2011), alih kode 

adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode 

yang lain. Apabila alih kode itu terjadi antar bahasa-bahasa 

daerah dalam satu bahasa nasional, atau antardialek-dialek 

dalam suatu bahasa daerah atau antara beberapa ragam 

dan gaya yang terdapat dalam satu dialek, alih kode seperti 

itu disebut alih kode bersifat intern. Apabila yang terjadi 

adalah peralihan kode antarbahasa asli dengan bahasa 

asing, maka disebut alih kode ekstern. Terkait dengan alih 

kode, Harimurti Kridalaksana (dalam Rosita, 2011) 

berpendapat bahwa alih kode adalah penggunaan variasi 

bahasa lain atau bahasa lain dalam suatu peristiwa bahasa 

sebagai strategi untuk menyesuaikan diri dengan peran 

atau situasi lain, atau karena adanya partisipan lain.  

Senada dengan pendapat para peneliti sebelumnya, 

Sarwiji Suwandi (dalam Rosita, 2011) juga mengemukakan 

bahwa alih kode merupakan salah satu aspek tentang 

saling ketergantungan bahasa di dalam masyarakat 

bilingual atau multilingual. Menurutnya, alih kode adalah 

suatu peralihan pemakaian suatu bahasa ke dalam bahasa 

lain, atau dari satu variasi ke variasi bahasa lain. Terkait 

dengan bentuk alih kode, Thomson (dalam Rosita, 2011) 

menyebutkan bahwa alih kode adalah peralihan 

antarkalimat, yang beralih dari satu bahasa ke dalam 

bahasa lain pada batas kalimat. Suwito (dalam Rosita, 2011) 

mengungkapkan bahwa alih kode mungkin berwujud alih 

varian, alih ragam, alih gaya, atau alih register. Dapat 
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dikatakan bahwa alih kode menunjukkan suatu gejala 

adanya saling ketergantungan antara fungsi kontekstual 

dan situasi relevansial di dalam pemakaian dua bahasa 

atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa bentuk alih kode 

adalah alih varian, alih ragam, alih gaya, atau alih register. 

Alih kode secara bahasa dapat di lihat dari alih bahasa dan 

alih ragam dalam dua konteks yang berbeda, jadi alih kode 

ditandai dengan satu bahasa dialihkan ke dalam bahasa 

lain, pada konteks situasi yang berbeda.  

 

B. Faktor-Faktor Penyebab Alih Kode 

Pengalihan kode dilakukan dengan sadar dan 

bersebab. Penyebab terjadinya alih kode menurut Fishman 

(dalam Rosita, 2011) yaitu siapa berbicara, dengan bahasa 

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

berbagai kepustakaan linguistik secara umum penyebab 

alih kode itu adalah sebagai berikut: 

1. Pembicaraan atau penutur,  

2. Pendengar atau lawan tutur,  

3. Perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga,  

4. Perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya,  

5. Perubahan topik pembicaraan. Pada kajian ini, penyebab 

terjadinya alih kode mengacu pada teori Suwito, yaitu:  

a. Penutur, seorang penutur kadang-kadang dengan 

sadar berusaha beralih kode terhadap lawan tuturnya 

karena suatu maksud. Biasanya usaha tersebut 

dilakukan dengan maksud mengubah situasi, yaitu 

dari situasi resmi ke situasi tak resmi.  
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b. Mitra tutur, setiap penutur pada umumnya ingin 

mengimbangi bahasa yang dipergunakan oleh lawan 

tuturnya.  

c. Hadirnya pihak ketiga, kehadiran orang ketiga 

kadang-kadang juga dapat dipakai sebagai penentu 

berubahnya kode yang dipakai oleh seseorang dalam 

berkomunikasi. Misalnya dua orang yang berasal dari 

kelompok etnik yang sama pada umumnya saling 

berinteraksi dengan bahasa kelompok etniknya. 

Tetapi apabila kemudian hadir orang ketiga dalam 

pembicaraan itu yang berbeda latar kebahasaannya, 

maka biasanya dua orang pertama beralih ke dalam 

bahasa yang dikuasai oleh ketiganya. pokok 

pembicaraan,  

d. Membangkitkan rasa humor, tuturan untuk mem-

bangkitkan rasa humor dapat pula menyebabkan 

peristiwa alih kode, yaitu pada berubanya suasana 

menjadi lebih santai dan akrab antara penutur dan 

mitra tutur sehingga merubah kode diantara 

keduanya.  

e. Sekedar bergengsi, yaitu di mana sebagian penutur 

yang beralih kode sekedar untuk bergengsi. Hal itu 

terjadi apabila baik faktor situasi, lawan bicara, topik, 

dan faktor-faktor sosio-situasional yang lain 

sebenarnya tidak mengharuskan untuk berlaih kode.  

 

C. Fungsi Alih Kode 

Setiap alih kode selalu dikuti oleh fungsi yang 

berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang mempe-
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ngaruhinya. Grosjean (dalam Rosita, 2011) memberikan 

gambaran fungsi atau tujuan alih kode, yaitu: 

1. Memenuhi kebutuhan yang bersifat liguistik, yakni 

memilih kata, frasa, kalimat, atau wacana yang tepat,  

2. Menyambung pembicaraan sesuai dengan bahasa yang 

digunakan terakhir,  

3. Mengutip kalimat orang lain,  

4. Menyebutkan orang yang dimaksudkan dalam 

pembicaraan,  

5. Mempertegas fungsi pesan pembicaraan,  

6. Mempertegas keterlibatan pembicaraan,  

7. Menandai dan menegaskan identitas kelompok,  

8. Menyampaikan hal-hal rahasia, kemarahan, dan 

kejengkelan,  

9. Membuat orang lain yang tak dikehendaki tidak bisa 

memahami pembicaraan, dan  

10. Mengubah peran pembicaraan, menaikkan status, 

menegaskan otoritas, memperlihatkan kepandaian.  

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 
 

BAB 5 

KETERKAITAN CAMPUR KODE  

DAN ALIH KODE 

 
 
A. Pesamaan dan Perbedaan Alih Kode dengan Campur 

Kode 

Persamaan alih kode dan campur kode adalah kedua 

peristiwa ini lazim terjadi dalam masyarakat multilingual 

dalam menggunakan dua bahasa atau lebih. Akan tetapi, 

terdapat perbedaan yang cukup nyata, yaitu alih kode 

terjadi dengan masing-masing bahasa yang digunakan 

masih memiliki otonomi masing-masing, dilakukan dengan 

sadar, dan disengaja, karena sebab-sebab tertentu, 

sedangkan campur kode adalah sebuah kode utama atau 

kode dasar yang digunakan memiliki fungsi dan otonomi, 

sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan 

bahasa tersebut hanyalah berupa serpihan (pieces) saja, 

tanpa fungsi dan otonomi sebagai sebuah kode (Chaer, 

2012). Unsur bahasa lain hanya disisipkan pada kode 

utama atau kode dasar. Thelander membedakan alih kode 

dan campur kode dengan apabila dalam suatu peristiwa 

tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke 

klausa bahasa lain disebut sebagai alih kode. Akan tetapi, 

apabila dalam suatu periswa tutur Klaus aatau frasa yang 

digunakan terdiri atas klausa atau frasa campuran (hybrid 

cluases/hybrid phrases) dan masing-masing klausa atau frasa 

itu tidak lagi mendukung fungsinya sendiri disebut sebagai 

campur kode. 
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B. Faktor Penyebab Alih Kode dan Campur Kode 

Alih kode dan campur kode merupakan fenomena 

sosiolinguistik yang memiliki kemiripan. Oleh karenanya, 

faktor-faktor pendorong terjadinya kedua peristiwa 

tersebut juga sulit dibedakan dan tidak jarang tumpang 

tindih. Beberapa ahli pun memerikan faktor-faktor tersebut 

secara bervariasi. Terdapat beberapa alasan mengapa 

seseorang dwibahasawan melakukan alih kode.  

Beberapa alas an tersebut antara lain:  

1. Mengutip pendapat seseorang;  

2. Penegasan identitas kelompok atau solidaritas;  

3. Masuk atau keluarnya seseorang dari suatu percakapan;  

4. Menaikkan status sosial;  

5. Menunjukkan keahlian berbahasa” (Jendra M., 2021). 

Indra (2008:36) menyusun klasifikasi tersendiri 

tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya campur 

kode. Dikemukakan dalam sebuah kajiannya bahwa secara 

garis besar faktor pendorong terjadinya campur kode 

dibedakan menjadi dua, yaitu (1) ekstralinguistik dan (2) 

intralinguistik. (Indra, 2008) Faktor ekstralingustik 

dipengaruhi oleh hal-hal di luar kebahasaan. Misalnya, 

terkait dengan tujuan pembicaraan, situasi pembicaraan, 

tingkat pendidikan, status sosial, lawan bicara, dan sifat 

pembicaraan. Faktor ekstralingustik bisa juga muncul dari 

adanya keinginan penutur untuk menjelaskan, menyatakan 

prestise, melucu, menggunakan bahasa yang bermakna 

kias, dan sebab-sebab lainnya. 

Faktor intralingustik berkaitan dengan hal-hal yang 

ada dalam bahasa itu sendiri. Misalnya, tidak adanya 



 35 
 

leksikon dari bahasa asli untuk konsep-konsep tertentu, 

leksikon bahasa asli belum atau tidak mewahanai kosep 

yang dimaksud dalam bahasa lain, dan sebab-sebab 

lainnya. 

Alih kode dan campur kode dapat pula terjadi dalam 

wacana tulis seperti karya sastra. Karya sastra merupakan 

sebuah karya imajinatif yang bermediumkan bahasa 

dengan fungsi dominannya sebagai media komunikasi 

sastrawan. Terkait dengan gagasan tersebut, Al-Ma‟ruf 

(2009) menyatakan bahwa “Bahasa sastra menjadi media 

utama untuk mengekspresikan berbagai gagasan 

sastrawan.  

Dengan demikian bahasa sastra sekaligus menjadi 

alat bagi sastrawan sebagai komunikator untuk 

menyampaikan gagasan-gagasan kepada pembaca sebagai 

komunikan atau apresiatornya. Lebih jauh Al-Ma‟ruf (2009) 

menyatakan bahwa “Penyimpangan kebahasaan dalam 

sastra dilakukan pengarang tentu dimaksudkan untuk 

memperoleh efek estetis, di samping ingin 

mengedepankan, mengaktualkan (foregrounding) sesuatu 

yang dituturkan. Bahasa sastra dengan demikian bersifat 

dinamis, terbuka terhadap kemungkinan adanya 

penyimpangan dan pembaruan, namun juga tak 

mengabaikan aspek komunikatifnya (Al-Ma‟ruf, 2009)  

Ariffin (2009) dalam sebuah kajiannya menemukan 

bahwa alih kode memiliki beberapa fungsi seperti tanda 

pergantian topik pembicaraan, pemberian 

dan klarifikasi suatu penjelasan, mununjukkan kedekatan 

hubungan sosial, dan mengurangi risiko salah tafsir 
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terhadar suatu pesan. Alih kode dapat terjadi karena 

situasi pembicaraan dipandang tidak relevan dengan 

bahasa yang sedang digunakan (Ariffin, 2011) 
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BAB 6 

KEDWIBAHASAAN 

 

 

A. Pengertian Kedwibahasaan 

Istilah bilingualisme (Inggris: bilingualism) dalam 

bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Untuk 

dapat menggunakan dua bahasa tentunya seseorang 

harus menguasai kedua bahasa itu.  

Pranowo (2014:103), yang mengungkapkan bahwa 

masyarakat Indonesia pada umumnya tergolong 

masyarakat dwibahasa. Mereka menguasai bahasa pertama 

(B1) bahasa daerah dan bahasa kedua (B2) bahasa 

Indonesia. Mendukung pendapat Hastuti (2003:18), yang 

mengungkapkan bahwa seseorang yang mempunyai 

kemampuan dalam menggunakan dua bahasa secara 

berganti-ganti disebut dwibahasawan. Berkaitan dengan 

hal tersebut. 

Istilah bilingualisme adalah istilah yang 

pengertiannya bersifat relatif. Kerelativitasan ini muncul 

disebabkan batasan seseorang disebut multilingual bersifat 

arbitrer dan hampir tidak dapat ditentukan secara pasti. 

Mula-mula bilingualisme diartikan sebagai kemampuan 

untuk menggunakan dua bahasa sama baiknya oleh 

seorang penutur, namun pendapat ini makin lama makin 

tidak populer karena kriteria untuk menentukan sejauh 

mana seorang penutur dapat menggunakan bahasa sama 

baiknya tidak ada dasarnya sehingga sukar diukur dan 

hampir-hampir tidak dapat dilakukan (Suwito, 1983:40). 
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Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut 

juga kedwibahasaan (Chaer, 2004:84). Dari istilah yang 

dikemukakan oleh Chaer tersebut, dapat dipahami bahwa 

bilingualisme atau kedwibahasaan berkenaan dengan 

pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam 

aktivitasnya sehari-hari.  

Ada beberapa ahli yang menerangkan tentang 

pengertian kedwibahasaan atau bilingualisme. Salah 

satunya adalah Weinrich (Aslinda, dkk., 2007:23), ia 

menyebutkan kedwibahasaan sebagai „The practice of 

alternately using two language‟, yaitu kebiasaan meng-

gunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. 

Dalam penggunaan dua bahasa atau lebih, jika melihat 

pengertian menurut Weinrich, penutur tidak diharuskan 

menguasai kedua bahasa tersebut dengan kelancaran yang 

sama. Artinya bahasa kedua tidak dikuasai dengan lancar 

seperti halnya penguasaan terhadap bahasa pertama. 

Namun, penggunaan bahasa kedua tersebut kiranya hanya 

sebatas penggunaan sebagai akibat individu mengenal 

bahasa tersebut. 

Hal di atas tidak sejalan dengan pengertian 

bilingualisme menurut Bloomfield (Chaer, 2004:85) yang 

mengemukakan bahwa kedwibahasaan adalah native like 

control of two languages. Menurut Bloomfiled mengenal 

dua bahasa berarti mampu menggunakan dua sistem kode 

secara baik. Pendapat Bloomfiled tersebut tidak disetujui 

atau masih banyak dipertanyakan karena syarat dari native 

like control of two languages berarti setiap bahasa dapat 

digunakan dalam setiap keadaan dengan kelancaran dan 
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ketepatan yang sama seperti bahasa pertama yang 

digunakan penuturnya. 

Selain kedua pengertian menurut dua ahli di atas, 

ada juga Diebold (dalam Chaer, 2004:86) yang 

menyebutkan adanya bilingualisme atau kedwibasaan 

pada tingkat awal (incipient bilingualism). Menurut Diebold, 

bilingualisme tingkat awal ini „...yaitu bilingualisme yang 

dialami oleh orang-orang, terutama oleh anak-anak yang 

sedang mempelajari bahasa kedua pada tahap permulaan.  

Pada tahap ini bilingualisme masih sederhana dan 

dalam tingkat rendah‟. Jika melihat pernyataan Diebold, 

benar kiranya apabila kedwibahasaan yang banyak 

digunakan oleh orang-orang adalah kedwibahasaan atau 

bilingualisme pada tingkat awal. Dalam kegiatan sehari-

hari tentunya kita pun tanpa disadari hampir selalu 

melaksanakan bilingualisme pada tingkat awal ini. Namun, 

kebanyakan orang pada masa sekarang cenderung tidak  

Pada acara dialog interaktif Republik Sentilan 

Sentilun, kedwibahasaan kerap muncul saat acara 

berlangsung. Munculnya kedwibahasaan dalam acara ini 

berawal dari tokoh atau pembawa acara yang menguasai 

lebih dari satu bahasa. Pembawa acara yang berasal dari 

Jawa menjadikan penguasaan bahasa Jawa yang 

baik dan lancer. Hal itu membuat tokoh tersebut sering 

menggunakan bahasa Jawa saat tayangan Republik 

Sentilan Sentilun berlangsung. Selain itu, tidak jarang pula 

saat tokoh-tokoh dalam acara itu berdialog, mereka 

menggunakan bahasa asing yang diselipkan pada 

tuturannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa, penguaasan 
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bahasa yang lebih dari satu dapat menjadi salah satu faktor 

munculnya alih kode dan campur kode. 

 

B. Tipe-tipe Kedwibahasaan 

Kedwibahasaan dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa tipe. Pembagian tipe-tipe itu bergantung pada 

sudut pandang para pakar bahasa masing-masing. 

Weinreich (1970) membagi kedwibahasaan menjadi tiga 

tipe, adalah:  

1. Kedwibahasaan koordinatif setara (the coordinative type of 

bilingualism),  

2. Kedwibahasaan majemuk (the compound type of 

bilingualism),  

3. Kedwibahasaan subordinatif (the subordinative type of 

bilingualism).  

Ervin dan Osgood (Rusyana, 1989:24) menginteg-

rasikan kedwibahasaan tipe majemuk dan tipe subordinatif 

menjadi the compound type of bilingualism, sehingga Ervin 

dan Osgood hanya membagi kedwibahasaan menjadi dua 

tipe, yaitu kedwibahasaan setara (koordinatif) dan 

kedwibahasaan majemuk (compound). Berdasarkan cara 

pemerolehannya, menurut Houston (Beardsmore, 1982:8) 

membedakan kedwibahasaan menjadi kedwibahasaan 

primer dan kedwibahasaan sekunder. Kedwibahasaan 

primer terjadi apabila penguasaan B2 diperoleh secara 

langsung dan alami; tidak melalui proses pendidikan 

khusus. Kedwibahasaan sekunder terjadi apabila 

penguasaan B2 diperoleh melalui proses pembelajaran di 

sekolah. Jika, berdasarkan kemampuan menggunakan 
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kedua bahasa, Beardsmore (1982:13-16), kedwibahasaan 

dapat dibedakan menjadi kedwibahasaan reseptif 

(kedwibahasaan fasif) dan kedwibahasaan produktif. 

Kedwibahasaan reseptif terjadi apabila dwibahasawan itu 

memahami dua bahasa, baik secara lisan maupun tertulis, 

tetapi tidak menggunakannya. Sebaliknya, Kedwibahasaan 

produktif terjadi apabila dwibahasawan itu tidak saja dapat 

meemahami kedua bahasa, tetapi juga mampu 

mempraktikannya, baik secara lisan maupun tertulis. 

Menurut hasil kajian POHL pada tahun 1965 (Breadsmore, 

1982: 5), berdasarkan bahasa yang digunakan 

kedwibahasaan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, 

yaitu:  

1. Kedwibahasaan horizontal,  

2. Kedwibahasaan vertikal,  

3. Kedwibahasaan diagonal.  

Tipe kedwibahasaan erat hubungannya dengan 

kajian ini, yaitu kedwibahasaan vertikal karena leksem-

leksem bahasa Indonesia dan leksikal bahasa Sunda 

mempunyai status yang berbeda. Artinya, leksikal bahasa 

Indonesia sebagai bahasa resmi dan leksikal bahasa Sunda 

sebagai bahasa etnik, namun masih memiliki hubungan 

kekerabatan bahasa.  

Kedwibahasaan dapat diklasifikasikan berdasarkan 

beberapa dengan sudut pandang dan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Berdasar hipotesis abang 
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Berdasarkan hipotesis ambang Cummins (dalam 

Tarigan, 1988:5) menjelaskan bahwa kedwibahasaan 

berdasar hipotesis ambang adalah sebagai berikut: 

a. Kedwibahasaan substraktif 

Kedwibahasaan substraktif menjelaskan kondisi 

bahwa bahasa pertama merupakan bahasa minoritas, 

sedangkan bahasa kedua adalah bahasa mayoritas. 

b. Kedwibahasaan Aditif 

Kedwibahasaan aditif menjelaskan kondisi 

bahwa bahasa pertama adalah bahasa mayoritas dan 

bahasa kedua adalah bahasa minoritas. 

2. Berdasar Tahapan Usia Pemerolehan 

a. Kedwibahasaan Masa Kecil (infant bilingualism) 

Kedwibahasaan ini merupakan kedwibahasaan 

prasekolah. Pemerolehan kedua bahasa dilakukan 

secara serentak bersamaan. 

b. Kedwibahasaan Masa Kanak-Kanak (child 

bilingualism) 

Kedwibahasaan ini merupakan kedwibahasaan 

sekolah. Pemerolehan bahasa kedua terjadi pada 

tahun pertama anak bersekolah atau setelah 

memperoleh bahasa pertama. 

c. Kedwibahasaan masa remaja (adolescent bilingualism) 

Kedwibahasaan ini diperoleh sebelum 

seseorang berusia empat belas tahun. 

d. Kedwibahasaan masa dewasa (adult bilingualism) 

Kedwibahasaan ini diperoleh sesudah 

seseorang berusia belasan tahun. 
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3. Berdasar usia belajar bahasa hedua 

Berdasarkan tahapan usia seseorang dalam 

memperoleh bahasa kedua, Haugen (dalam Soewandi, 

1995:9) mengkategorikannya sebagai berikut: 

a. Kedwibahasaan serentak atau awal 

Kedwibahasaan serentak atau awal merupakan 

pemerolehan bahasa pertama dan kedua yang 

dilakukan secara serentak atau bersamaan. Sehingga 

tidak ada jarak waktu dalam pemerolehan kedua 

bahasa. 

b. Kedwibahasaan berurutan atau lanjutan 

Kedwibahasaan berurutan atau lanjutan diawali 

dari pemerolehan bahasa pertama kemudian 

dilanjutkan oleh pemerolehan bahasa kedua. Dalam 

12 situasi ini terdapat jarak antara pemerolehan 

bahasa pertama yang kemudian dilanjutkan untuk 

pemerolehan bahasa kedua. 

4. Berdasar konteks 

Berdasarkan konteks, kedwibahasaan menurut 

Stern (dalam Tarigan, 1988:8) dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. Kedwibahasaan buatan 

Kedwibahasaan buatan merupakan kedwiba-

hasaan yang dipelajari secara sistematis dalam 

lingkup kegiatan pembelajaran. 

b. Kedwibahasaan alamiah 

Kedwibahasaan alamiah merupakan kedwiba-

hasaan yang diperoleh secara alami. Sebagai contoh, 
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dari tempat bermain, dari keluarga, atau sewaktu 

tahun pertama anak bersekolah. 

5. Berdasar hakikat tanda dalam kontak bahasa 

Berdasarkan hakikat tanda dalam kontak bahasa, 

maka Weinrich (dalam Tarigan, 1988:8) mengkate-

gorikannya sebagai berikut: 

a. Kedwibahasaan koordinatif 

Kedwibahasaan koordinatif merupakan 

dwibahasawan yang mempunyai dua perangkat 

satuan makna dan dua bentuk ekspresi. 

b. Kedwibahasaan majemuk 

Kedwibahasaan majemuk merupakan 

dwibahasawan yang mempunyai satu perangkat 

satuan makna dan dua bentuk ekspresi. 

c. Kedwibahasaan subordinatif 

Kedwibahasaan subordinatif merupakan 

dwibahasawan yang mempunyai satuan makna dari 

bahasa pertama dan dua bentuk ekspresi. Bentuk 

eskpresi bahasa pertama dan bentuk ekspresi bahasa 

kedua yang dipelajari melalui bahasa pertama. 

6. Berdasar tingkat pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan pemakainya, 

maka Paulston dan Fosi (dalam Tarigan, 1988:9) 

mengkategorikannya sebagai berikut: 

a. Kedwibahasaan kaum elite 

Kedwibahasaan kaum elite merupakan hak 

istimewa yang diperoleh kelas menengah sebagai 

anggota terdidik dari kebanyakan masyarakat.  
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b. Kedwibahasaan rakyat biasa 

Kedwibahasaan rakyat biasa merupakan 

kondisi kelompok etnik dalam suatu negara yang 

telah menjadi dwibahasawan secara tidak sengaja 

agar dapat bertahan hidup lebih lama dan selamat. 

7. Berdasar keresmian 

Berdasarkan keresmian bahasa yang digunakan 

dalam suatu masyarakat, maka kedwibahasaan 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Kedwibahasaan resmi 

Kedwibahasaan resmi merupakan penggunaan 

dua bahasa sebagai bahasa resmi dalam satu negara 

atau bangsa. 

b. Kedwibahasaan tidak resmi 

Kedwibahasaan tidak resmi merupakan 

penggunaan dua bahasa atau lebih oleh anggota 

masyarakat secara tidak resmi bukan sebagai bahasa 

resmi. dalam satu negara atau bangsa. 

8. Berdasar kesosialan 

Berdasarkan sudut pandang kesosialan, maka 

kedwibahasaan dibedakan sebagai berikut: 

a. Kedwibahasaan individual 

Kedwibahasaan individu, merupakan 

dwibahasawan yang berada dalam situasi minoritas 

linguistik sebagai akibat dari perubahan historis atau 

politis. 

b. Kedwibahasaan social  

Kedwibahasaan sosial sering memunculkan 

situasi diglosia, yaitu bahwa dalam situasi penting 
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ataupun resmi memunculkan bentuk bahasa yang 

tinggi. Namun, dalam percakapan sehari-hari, bahasa 

yang digunakan dalam bentuk yang reendah. 

 

 

 

***** 
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BAB 7 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

 

A. Sosiolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa 

Aplikasi sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa 

adalah sebagai manifestasi sosiolinguistik dalam bidang 

linguistik pendidikan. Sosiolinguistik sebagai bagian dari 

linguistik makro tidak hanya membahas aspek-aspek yang 

sempit, namun juga berbagai aspek yang luas, seperti 

variasi bahasa, interferensi sebagai bentuk penyimpangan 

bahasa, dan etnografi komunikasi sebagai wujud 

masyarakat yang beraneka budaya. Oleh karena itu, 

kontribusi utama sosiolinguistik dalam pembelajaran 

bahasa adalah mengenai perhatiannya pada perbedaan 

antara penggunaan bahasa di kelas dengan di rumah dan 

di lingkungan sosial siswa (Spolsky dan Hult, 2008: 76). 

Selain itu, berkembangnya berbagai pendekatan dan 

metode pembelajaran bahasa pun tidak terlepas dari peran 

sosiolinguistik ini.  

Peran sosiolinguistik yang lain adalah terhadap 

berkembangnya berbagai pendekatan serta metode 

pembelajaran bahasa. Hal ini diawali dari konsep 

communicative competence yang digagas oleh Hymes. 

Konsep ini menekankan pada competence to communicate 

(Bagaric dan Djigunovic, 2007: 98). Berdasarkan konsep ini, 

kompetensi bahasa seseorang ditandai dengan 

pengetahuan yang menyeluruh mengenai sistem bahasa 

yang dimaksud, termasuk penggunaannya dalam 
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komunikasi riil. Hal ini menggeser konsep mengenai 

pembelajaran bahasa yang telah ada sebelumnya, yang 

lebih menitikberatkan pada struktur bahasa dibandingkan 

pada fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat komunikasi 

(linguistik struktural).  

Berdasarkan pada peran-peran sosiolinguistik yang 

telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa 

kontribusi sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa pada 

umumnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

proses pembelajaran tersebut. Tanpa adanya teori-teori 

sosiolinguistik yang disisipkan dalam materi, maka 

pembelajaran akan kering dari kondisi penggunaan bahasa 

dalam lingkungan yang senyatanya, yaitu masyarakat. 

Tidak mustahil apabila pembelajaran bahasa hanya 

berfokus pada tataran struktur bahasa saja, tanpa pernah 

mempertimbangkan bagaimana bentuk bahasa tersebut jika 

digunakan untuk berkomunikasi dalam lingkungan sosial. 

Kehadiran sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa 

membantu peserta didik dalam memahami kapan harus 

menggunakan language expression yang formal maupun 

informal serta kapan menggunakan bahasa yang polite dan 

kapan bahasa yang impolite diperbolehkan. Secara 

keseluruhan, masuknya sosiolinguistik dalam 

pembelajaran bahasa membuat peserta didik mengerti 

bagaimana penggunaan bahasa di masyarakat penutur 

bahasa tersebut serta budaya masyarakat penutur dalam 

berbahasa, sehingga dapar berkomunikasi dengan tepat 

ketika menggunakan bahasa tersebut. Seperti melibatkan 

campur kode dalam berkomunikasi yang dapat dijadikan 
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sebagai satu metode pembelajaran komunikatif yang 

dikembangkan berdasarkan teori sosiolinguistik semakin 

mempermudah pendidik untuk mengajar bahasa dalam 

situasi yang komunikatif serta menyenangkan, sehingga 

berdampak pada keberhasilan pencapaian peserta didik 

selama menjalani proses pembelajaran.  

 

B. Pengertian Bahasa  

Menurut Keraf (dalam Khair, 2018) bahasa 

merupakan kebutuhan setiap umat manusia. Bahasa juga 

merupakan salah satu unsur budaya dan simbol bagi 

manusia dalam berkomunikasi terhadap semua kebutuhan. 

Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan atau 

menerima berbagai pesan, baik untuk dirinya maupun 

untuk orang lain. Bahasa dalam lingkup yang sangat luas 

tidak hanya tertuju pada bahasa lisan atau bahasa tertulis. 

Bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang berupa 

sistem symbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. 

Manusia sebagai makhluk social membutuhkan sarana 

untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. 

Khair (2018:87) Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai 

alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan 

alat yang digunakan sebagai bahasa media massa untuk 

menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa 

yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Sedangkan 

bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai 

rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannnya. 
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Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan 

menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. 

Kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud 

identitas bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi di 

dalam masyarakat modern.  

   

C. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 

Mahsum (2014), pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

terdapat dalam kurikulum 2013 dengan pembelajaran 

berbasis teks bertujuan agar dapat membawa peserta didik 

sesuai perkembangan mentalnya, dan menyelesaikan 

masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Dalam 

penerapannya, pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki 

prinsip, yaitu sebagai berikut: 

1. Bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan 

semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan.  

2. Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan 

bentuk-bentuk kebahasan untuk mengungkapkan 

makna.  

3. Bahasa bersifat fungsional, artinya penggunaan bahasa 

yang tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks, 

karena bentuk bahasa yang digunakan mencerminkan 

ide, sikap, nilai, dan ideologi pemakai/penggunanya.  

4. Bahasa merupakan sarana pembentukan berpikir 

manusia. 

 

D. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Guru adalah tenaga pendidik yang memfasilitasi 

siswa dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu 
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pengetahuan. Kegiatan memfasilitasi siswa dalam proses 

pembelajaran disebut kegiatan mengajar. Cara mengajar 

guru yang satu dengan guru yang lainnya, tidak akan 

sama. Setiap guru mempunyai kepribadian masing-masing 

sesuai dengan latar belakang kehidupan sebelum mereka 

menjadi guru. Djamarah dan Aswan (2002:127) 

mengungkapkan latar belakang pendidikan dan 

pengalaman mengajar adalah dua aspek yang 

memengaruhi kompetensi seorang guru di bidang 

pendidikan dan pengajaran.  

Guru pemula dengan latar belakang pendidikan 

keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekolah karena sudah dibekali dengan 

seperangkat teori sebagai pendukung pengabdiannya. 

Guru yang bukan berlatar belakang pendidikan keguruan 

dan (Barnawi dan Arifin, 2012:201). Salah satu 

keterampilan mengajar yang berperan penting dalam 

pencapaian tujuan belajar adalah keterampilan 

mengadakan variasi. Djamarah dan Aswan (2002:180) 

mengungkapkan pada dasarnya semua orang tidak 

menghendaki adanya ditambah tidak berpengalaman 

mengajar, akan banyak menemukan masalah di kelas. 

Namun, sebagian besar guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan 

keilmuan yang dimilikinya, guru dapat menjadikan 

siswanya orang yang cerdas. Oleh karena itu, guru 

merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi 

belajar mengajar. Dalam hal ini, guru yang mengajar dan 

siswa yang belajar. Maka guru adalah orang yang 
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menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan belajar 

siswa. Siswa adalah orang yang digiring ke dalam 

lingkungan belajar yang telah diciptakan oleh guru. Dalam 

interaksi belajar mengajar, siswa diharapkan bisa 

mengalami proses belajar dan mencapai tujuan belajar yang 

telah ditetapkan. Untuk mencapai hal itu, guru harus 

menguasai delapan keterampilan dalam mengajar, di 

antaranya: (1) keterampilan bertanya; (2) keterampilan 

memberi penguatan; (3) keterampilan mengadakan variasi; 

(4) keterampilan menjelaskan; (5) kebosanan dalam 

hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu 

yang tidak menyenangkan. Demikian juga dalam proses 

belajar mengajar.  

Bila dalam proses belajar mengajar guru tidak 

menggunakan variasi, maka siswa akan merasa bosan, 

perhatian siswa kurang, mengantuk, dan akibatnya tujuan 

belajar tidak tercapai. Pendapat ini ditegaskan oleh Sudiana 

(2006:92) bahwa seorang guru dituntut memiliki 

keterampilan mengadakan variasi dalam melaksanakan 

tugas mengajarnya di kelas. Sejalan dengan itu, 

Fathurrohman dan Sobry (2011:91) juga mengungkapkan 

bahwa apabila guru mampu menghadirkan proses 

mengajar yang bervariasi kemungkinan besar kejenuhan 

tidak akan terjadi. Karenanya, pengajaran yang bervariasi 

sangat urgen sehingga situasi dan kondisi belajar mengajar 

berjalan normal. Apalagi harapan seorang guru yang tidak 

pernah sirna adalah bagaimana bahan pelajaran yang 

disampaikan dapat dikuasai oleh siswa secara tuntas.  
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Anna (2016:76-77), hakikat pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah proses belajar memahami dan 

memproduksi gagasan, perasaan, pesan, informasi, data, 

dan pengetahuan untuk berbagai keperluan komunikasi 

keilmuan, ke sastraan, dunia pekerjaan, dan komunikasi 

sehari-hari baik secara tertulis maupun lisan. Dalam 

kaitannya dengan memahami dan memproduksi gagasan, 

perasaan, pesan, informasi, data, dan pengetahuan untuk 

berbagai keperluan tersebut kegiatan berpikir mempunyai 

peranan sangat penting. Bahkan berpikir merupakan 

aktivitas sentral yang memungkinkan peserta didik dapat 

memahami dan memproduksi gagasan dan lain-lain 

dengan baik. Olehkarena itu, guru harus menciptakan 

kondisi yang memungkinkan terjadinya proses berpikir 

secara optimal. Proses berpikir optimal yang seharusnya 

melekat dan terus-menerus terjadi dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia harus disadari peserta didik dan guru 

dalam setiap episode pembelajaran. Ketika guru 

menghadirkan sebuah teks, misalnya, isi teks itu akan 

dipahami dengan baik bila peserta didik mampu dan mau 

berpikir (logis, kritis, dan kreatif). Selanjutnya, peserta 

didik akan dapat memproduksi gagasan dan lain-lain yang 

baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ditemukan dalam 

teks tersebut, bila peserta didik mampu dan mau berpikir 

dengan baik pula. Realisasi kegiatan berpikir itu misalnya 

menghubung-hubungkan gagasan, membandingkan 

gagasan, mempertentangkan gagasan, memilih-milah 

gagasan, menafsirkan data, menyimpulkan hasil analisis, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan-gagasan baru 
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atauaspek-aspek baru yang akan dituangkan ke dalam 

tulisan atau paparan lisan dalam suatu peristiwa berbahasa 

tertentu. Dengan demikian, kegiatan berbahasa dan 

berpikir merupakan inti dalam pembelajaran berbahasa 

Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran sentral untuk 

mempersatukan bangsa dan sarana pengembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Selain itu, 

penguasaan bahasa Indonesia oleh peserta didik juga akan 

menunjang keberhasilan mereka dalam mempelajari semua 

mata pelajaran. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

diharapkan membantu peserta didik mengembangkan 

potensi pikir, rasa, dan karsa untuk mengenal dirinya, 

budayanya, dan budaya orang lain, berpartisipasi dalam 

masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, menemukan serta 

menggunakan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, 

dan imaginatif yang ada dalam diri peserta didik.  

 

 

 

***** 
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BAB 7 

DIALEK DAN KRONOLEK 

 

 

A. Pengertian Dialek 

Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya adalah 

dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang 

jumlahnya relative, yang berada pada satu tempat, wilayah 

atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan 

pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka 

dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau 

dialek geografi. Para penutur dalam suatu dialek, 

meskipun mereka mempunyai idioleknya masing-masing, 

memiliki kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka 

berada pada satu dialek, yang berbeda dengan kelompok 

penutur lain, yang berada dalam dialeknya sendiri 

dengan ciri lain yang menandai dialeknya juga. Misalnya 

bahasa Jawa dialek Tegal memiliki ciri tersendiri yang 

berbeda dengan ciri yang dimiliki bahasa Jawa Solo, dialek 

Semarang atau Yogyakarta. Para penutur bahasa Jawa 

dialek Tegal dapat berkomunikasi dengan baik dengan 

para penutur bahasa Jawa dialek Solo, dialek Semarang, 

dialek Yogyakarta, atau juga bahasa Jawa dielek lainnya, 

karena walaupun dialek mereka berbeda-beda tetapu 

mereka saling mengertu dari bahasa yang sama yaitu 

Bahasa Jawa. 

Dialek adalah varian sebuah bahasa yang adanya 

ditentukan oleh latar belakang asal sipenutur. Telah 

disebutkan bahwa ragam bahasa yang berhubungan 
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dengan daerah atau lokasi geografis disebut dialek selain 

itu Chambers (Nurhayati, 2009:6) menyatakan bahwa 

dialek adalah sistem yang mempengaruhi suatu 

masyarakat dengan membedakan dari masyarakat lain 

yang bertetangga dengan menggunakan sistem yang 

berlainan walaupun erat hubungannya.  

Halliday (1972:141) menyebut dialek sebagai the 

variety acconding to users, bahwa dialek adalah variasi 

bahasa yang ditentukan menurut pengguna bahasa. Dalam 

rangka pembicaraan kode, varian bahasa yang berupa 

dialek dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Menurut 

Poedjosoedarmo (1978:31-32) ada enam variansi bahasa 

yang disebut dialek, yaitu dialek geografis, dialek sosial, 

dialek aliran, dialek usia, dialek jenis, dan dialek suku 

adalah variasi bahasa dari sekelompik penutur yang 

jumlahnya relatif, yang berada dalam satu tempat, wilayah, 

atau area tertentu. 

Wujud nyata pemakaian bahasa dinamakan dialek 

atau lebih jelasnya dialek regional, misalnya dialek 

Mandailing, dialek Karo dan dialek Batak (Kridalaksana, 

2007:2) menyebutkan sebagai dialek regional yaitu variasi 

bahasa yang digunakan oleh daerah tertentu variasi 

regional membedakan bahasa yang dipakai disatu tempat 

dengan yang dipakai ditempat lain, walaupun veriasi-

variasinya berasal dari satu bahasa.  

Para penutur dalam suatu dialek meskipun mereka 

mempunyai idioleknya masing-masing memiliki kesamaan 

ciri yang menandai bahwa mereka berada dalam satu 

dialek, yang berbeda dengan kelompok penutur lain, yang 
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berbeda dalam dialeknya sendiri dengan ciri lain yang 

menandai dialeknya juga, misalnya: bahasa Indonesia 

dialeknya Medan memiliki ciri tersendiri yang berbeda 

dengan ciri yang memiliki bahasa Indonesia dialek Jawa, 

dialek Betawi atau dialek Kalimantan.  

 

B. Pemertahanan dan Pergeseran Dialek  

Bahasa itu bersifat dinamis, Chaer dan Agustina 

(1995:17) maksudnya bahasa itu tidak terlepas dari 

berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu 

dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa 

saja: fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. 

Selain dinamis, bahasa juga bersifat beragam, Chaer dan 

Agustina (1995:18) artinya meskipun sebuah bahasa 

mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun 

karena bahasa tu digunakan oleh penutur yang heterogen 

yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang 

berbeda maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam 

tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan 

leksikon. Penggunaan bahasa Jawa. Oleh penutur bahasa 

Jawa di setiap daerah akan berbeda. Hal ini terjadi karena 

sosiokultur yang berbeda, cara hidup yang berbeda, dan 

cara berkomunikasi yang berbeda.  

Dalam konteks masyarakat yang heterogen, kontak 

budaya, dan kontak bahasa, ini akan memungkinkan 

sebuah bahasa/dialek akan mengalami pergeseran. Daerah 

yang konservatif akan memertahankan bahasanya, sedang 

derah yang inovtif akan mengalami pergeseran bahasa/ 

dialek.  
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C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemertahanan Dialek  

Menurut Sukadaryanto dan Zulaeha (2005:8) faktor-

faktor yang turut memengaruhi pemertahanan dialek yaitu 

faktor sosial, budaya, dan situasional. Berkait dengan 

faktor sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan status 

soaial sangat memengaruhi sebuah dialek. Hal ini 

ditekankan oleh Zulaeha (2010:24) bahwa seiring dengan 

semakin membaiknya taraf sosialekonomi masyarakat 

semakin membaik pula taraf pendidikan masyarakat. pada 

umumnya mereka meninggalkan kampung halamannya 

untuk mencari ilmu atau bekerja, seperti; pedagang, buruh, 

pegawai daerah, dan sebagainya. Setiap pagi mereka 

datang ke kota dan sorenya mereka kembali ke kampung 

bagi pekerja dan mobilitas sirkulasi. Sementara para 

mahasiswa (orang yang belajar di perguruan tinggi) dari 

kampung itu merasa malu ketika menggunakan dialek di 

daerahnya. Mereka cenderung meggunakan bahasa yang 

dianggapnya berprestise dalam pergaulan sehari-hari. 

Kebiasaan itu juga dilakukan dalam berbahasa sehari-hari 

ketika mereka kembali ke kampung halaman. Kebiasaan itu 

kemudian diikuti oleh kelompoknya dan masyarakat di 

lingkungannya karena mereka dianggap sebagai orang 

berpengalaman. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa faktor sosial sangat memengaruhi atas 

pemertahanan sebuah dialek. Pendidikan sangat 

memengaruhi cara berpikir seseorang termasuk 

penggunaan bahasa.  

Arif, dkk (2019) faktor-faktor yang turut mem-

pengaruhi pemertahanan BJW antara lain,  
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1. Faktor penutur melingkupi kelas sosial baik pendidikan, 

pekerjaan maupun usia penutur. 

2. Faktor geografis melingkupi letak Kabupaten Wonogiri 

yang berdampingan dengan daerah-daerah tetangga 

yang berbeda dialek yang turut serta memengaruhi 

dialek asli BJW. 

3. Faktor budaya yang melingkupi pola hidup, 

perkembangan zaman, tingkat mobilitas, dan karakter 

masyarakatnya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan cara hidup dari 

mata pencaharian. Masyarakat yang mata pencahariannya 

sebagai nelayan dan tinggal di dataran rendah, mereka 

cenderung menggunakan nada tinggi dalam berbicara. Hal 

ini dikarenakan para nelayan harus dapat bersuara lebih 

keras dibandingkan dengan ombak. Jadi, dalam 

masyarakat nelayan, berbicara dengan nada tinggi tidak 

berarti dia sedang marah. Hal ini akan bertolak belakang 

dengan kehidupan di wilayah pegunungan. Masyarakat 

yang tinggal di dataran tinggi dan berprofesi sebagai petani 

tidak harus menggunakan nada tinggi dalam berbicara. Hal 

ini dikarenakan kondisi atau ketak geografisnya yang 

mendukung mereka tidak harus menggunakan nada tinggi 

dalam berbicara. Mereka menggunakan nada tinggi hanya 

saat mereka marah. Seperti umumnya masyarakat di Jawa.  

 

 

***** 

 

 



60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 
 

BAB 9 

IMPLEMENTASI ALIH KODE DAN  

CAMPUR KODE 

 

 

A. Hasil Kajian 

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan dianalisis 

maka diperoleh hasil kajian dari campur kode dam alih 

kode pada siswa Pondok Pesantren Robitul Istiqomah 

Huristak. Pada Bab IV ini, permasalahan-permasalahan 

dalam rumusan masalah dalam kajian ini dibahas dan 

dijelaskan secara terperinci sesuai dengan hasil 

pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut. 

Tabel 9 

Transkripsi Percakapan Kegiatan Belajar Mengajar 

Bahasa Indonesia Antara Guru dan Siswa Kelas VII 

Pondok Pesantren Robitul Istiqomah 

No Tuturan 

1 

Guru:   Assallamuallaikum 

 

Siswa:  Wallaikumsallam, Bu. 

2 

Guru: Sebelum memulai pembelajaran, berdoa 

terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin 

doanya. 

 

Siswa:  Bersiap. Sebelum belajar marilah berdoa.  

 

Guru:  Kumpul tugas yang kemarin. 
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Siswa:  Olo, Bu.  

3 

Siswa: Bu, au napedo salose nomor 3. Hurang mangarti 

dabo au Bu? 

 

Guru: Ya sudah, kumpul saja. Siap tak siap 

dikumpul semua. 

 

Siswa:  Ya, Bu. 

4 
Guru: Sidung Ibu periksa tugas muyu sude, ulai Ibu 

torangkon bagian hurang mangarti dirasa 

5 

Guru: Ma sidung Ibu periksa karejo bagas muyu 

 

Siswa: Olo, Ibu.  

 

Guru: Sekarang buka buku materi menetukan 

tema. Beda tema dengan judul. Tai bisa juo 

tema ibaen guarna judul cerpen niba. Tema I 

ma topik, alasan hamu mambuat jalan carito i, 

judul na bage. 

6 

Guru: Sudah mengerti, Nak.  

 

Siswa: Paham, Bu. 

 

Guru: Kita lanjut materi selanjutnya, buka halaman 

delapan puluh enam. Sada rion kita bahas 

tentang kebahasan dalam membuat cerpen. 

 

Siswa: Olo, Bu.  
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Guru:  Nur baca jo penjelasan ndi buku  

7 

Nur:   Cerita pendek merupakan jenis karya sastra 

yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang 

berwujud sebuah cerita atau kisah secara 

pendek, jelas, serta ringkas. 

 

Guru:  Nur madung ibaca pengertian cerpen. Ayo, 

Deni ap aitu cerpen menurut Kamu? 

 

Deni:   Au, Bu? 

 

Guru:   Olo. 

8 

Deni:   Cerpen cerita pendek dan berbeda dengan 

novel. 

 

Guru:   Ya, benar. Selanjutna baca Mira. 

9 

Mira:   Cerpen juga karakteristiknya dapat dikenal 

dari bahasa yang digunakan di dalamnya, 

ciri bahasa dari cerpen adalah sebagai 

berikut: 

1. Memuat kata sifat yang mendes-

kripsikan pelaku seperti penampilan 

fisik juga kepribadian tokoh yang 

diceritakan dalam cerpen, seperti 

misalnya sosoknya tinggi atau 

perawakannya gagah, rambutnya 

beruban dan sifat tokoh lainnya. 

2. Memuat kata keterangan untuk 

mendeskripsikan latar waktu tempat 
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dan suasana, sebagai contoh misalnya: 

di pagi hari yang cerah, di kebun bambu 

yang rimbun dengan dedaunan dan lain 

sebagainya. 

3. Menggunakan kalimat langsung dan 

juga tidak langsung untuk penulisan 

dalam percakapan di dalam cerpen 

4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang 

bersifat konotasi seperti misalnya: pucuk 

langit, memanggang bus, bajing loncat 

dan mulut terminal. 

5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan 

tidak formal. 

6. Bisa menggunakan gaya bahasa 

Perbandingan, pertentangan, pertautan 

maupun perulangan. 

 

Guru:   Adong do giot parsapaan tentang karakteristik 

kebahasaan dalam cerpen? 

10 

Sida:    Saya Bu. Bu, au hurang paham tentang nomor 

lima? 

 

Guru:  Penjelasana di nomor 5 adalah bahwa dalam 

menulis cerpen penggunaan bahasa bebas 

namun tidak boleh mengandung unsur 

SARA.  

11 

Guru: Sekarang baca dalam hati contoh cerpen 

yang ada dibuku. 
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Guru:  Cerpen bagian B nai i baca. 

 

Semua siswa: Olo, Bu. 

 

Nisa: Dung siap ibaca, baru dikaua mai Bu salanjutna? 

 

Guru: Sekarang baca dulu, setelah Ibu akan 

jelaskan tugas selanjutnya. 

12 

Siswa:  Madung, Bu. 

 

Guru:  Sebelumnya kita sudah mempelajari unsur 

intrinsic cerpen, nah sekarang ibu akan 

bertanya kepada kalian unsur intrinsic 

dalam cerpen tersebut. 

13 
Guru:  Yang  Ibu  panggil  namanya,  I ma na 

manjawab soal sian Ibu. 

14 

Guru:  Nila, sebutkan satu unsur intrinsic cerpen: 

 

Nila:    Ya, Bu. Tema, Bu. 

 

Guru: Apa pengetian tema, coba Deni dokkon 

maksudna tema? 

 

Guru:  Ima na angkon diingot materi cerpen yaitu 

unsur intrinsi. 

 

Siswa :  Olo Ibu. 

 

Guru:   Deni ayo jawab. 
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15 
Deni:  Tema adalah pokok atau gagasan utama 

sebuah cerpen. 

16 

Guru:  Andi, latar terbagi atas? 

 

Andi:  Bia, Ibu. Hurang bege. 

 

Guru:  Adong piga latar anggo I cerpen? 

17 

Andi:  Latar terbagi atas tiga yaitu: latar tempat, 

latar waktu, dan latar suasana. 

 

Guru:  Tepat. 

18. 

Guru: Sampai dson adong dope nhurang paham 

tentang intrinsic cerpen? 

 

Siswa:  Madung paham. Bu. 

19 

Guru:  Sekarang  tugas  kalian  membaca  cerpen 

yang ada dibuku dan tentukan unsur 

intrinsic berdasarkan yang sudah kita 

pelajari. 

 

Mila:   I buku aha do ibu I karejoon tugas nion? 

20 

Guru:  Di buku Latihan. 

 

Siswa:  Olo, Ibu. 

 

Guru:  Angkon siap on da! 

21 

Aisyah: Bu, nda kelompok de tugas nion, mana tau 

kan kelompok? 
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Guru:  Tidak. Kerjakan masing-masing. 

22 
Guru:  Waktu pengerjaannya dua puluh menit dari 

sekarang. 

23 

Guru:  Yang sudah selesai sila antar ke depan. 

 

Siswa:  Olo, Bu. 

24 

Siswa:  Bu, on tugas ku. 

 

Guru:  Lainna, madung adong dope ngiot siap? 

 

Mia: Au, Ibu. 

25 

Guru:   Batas kumpul lima menit lagi. 

 

Siswa: Copat mai Ibu waktuna. I tambaan mada 

waktuna Ibuku sayang. 

26 

Guru:   Ma sesuai doi dohot jom doda.  

 

Guru: Waktu sudah habis, sila kumpulkan 

tugasnya. 

27 

Guru: Ketua kelas, bagikan ke teman lainnya. 

Untuk kita periksa bersama. 

 

Ketua kelas: Ya, Bu. 

28 

Guru: Sudah kebagian semua. Anggo adong dapotan 

apuna nia. Patimbang tungan lain. 

 

Siswa:  Olo, Bu. 

29 
Guru:  Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh 

dalam cerpen tersebut? 
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Siswa:  Nama tokoh dalam cerpen tersebut 1. Dina 

2. Ahmad 3. Delila 4. Bu Guru 5. Pak 

Satpam. 

30 

Guru:  Yang bisa jawab angkat tangan ya.  

 

Guru:  Ahmad, baca soal nomor 2 torus I jawab. 

31 
Ahmad: Apakah tema dalam cerpen Sepeda?. 

Temanya adalah kejujuran, Bu. 

32 

Guru:  Ya temanya tentang kejujuran. Di mana 

Dina mengakui bahwa dia tidak sengaja 

menjatuhkan sepeda Delila yang sudah 

disusun rapi oleh Pak Satpam. 

33 

Siswa:  Berarti Bu, tema dot judul marbeda? 

 

Guru:  Tema ima na manjadi awal carito giot ibaenon. 

Tai sian tema I pe bisa ibaen judul juo. 

34 

Guru:  Nora, baca soal nomor tiga? 

 

Nora: Di manakah latar tempat kejadian pada 

cerpen Sepeda?. Jawabnya adalah di 

parkiran sekolah, Bu. 

35 
Guru:  Ya di parkiran sekolah atau di sekolah aja 

pun boleh. 

36 Tet tet tet. Bel istirahat berbunyi 

37 

Siswa:  Bu, ma istirahat? 

 

Guru:  Pasiap jolo dua soal on baru kaluar istirahat. 

Alpi, baca nomor empat. 

38 Alpi:   Bagaimana watak Pak Satpam dalam cerpen 
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tersebut. Watak Pak Satpam dalam cerpen 

adalah bertanggungjawab, karena mau 

membantu murid yang sedang kesusahan. 

39 

Guru:  Ya. Selanjutnya Siti. 

 

Siti:      Au, Ibu? 

 

Guru: Olo, Siti sayang. 

40 

Siti:  Apakah amanat dalam cerpen tersebut. 

Amanatnya adalah kita harus berani 

mengakui kesalahan. 

41 

Guru: Pas mai, ima anggo salah iba ulang manyalahkon 

halak lainna. Sampai dson adong dope 

pertanyaan? 

 

Siswa:  Inda. Bu.  

42 

Guru: Baiklah. Kembalikan buku kepada 

pemiliknya. Minggu depan kita lanjut BAB 

Empat. 

 

Siswa:  Olo, Ibu. 

43 

Guru: Untuk hari sekian pembelajaran bahasa 

Indonesia. Asallamuallaikum. 

 

Siswa:  Waallaikumsallam . 
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B. Indikasi Kajian 

1. Bentuk Campur Kode  

Soewito (1985:76) membedakan campur kode 

menjadi dua macam, antara lain, (1) campur kode intern. 

Campur kode tersebut ditemukan dalam wacana 

interaksi kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren 

Robitul Istiqomah kelas VII. 

 

2. Campur Kode Intern  

Berdasarkan asal unsur serapannya, campur kode 

dibagi menjadi tiga jenis menurut Suwandi (2014:140-

141) yaitu campur kode ke luar (outer code-mixing), 

campur kode ke dalam (inner code-mixing) dan campur 

kode campuran. (hybrid kode mixing). 

Dalam kajian ini hanya terjadi campur kode intern 

adalah campur kode yang terjadi antarbahasa daerah 

dalam bahasa nasional, antara dialek dalam satu bahasa 

daerah atau antara beberapa ragam dan gaya yang 

terdapat satu dialek atau terjadi percampuran bahasa 

yang masih serumpun. Campur kode intern dapat 

berwujud (1) kata, dan (2) kalimat. 

a. Campur Kode yang Berwujud Kata 

Dalam interaksi kegiatan belajar mengajar di PP 

Robitul Istiqomah. Siswa ketika berbicara kepada 

guru terdapat tuturan campur kode berupa kata yang 

digunakan dengan tujuan agar dia lebih mudah 

menyampaikan tujuan dari pertanyaannya. 

Penggalan percakapan (2) berikut berisi tuturan yang 

berupa campur kode intern yang berwujud kata dari 
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siswa kepada guru yang berisikan jawaban akan 

arahan yang diberikan oleh guru. 

Guru : Sebelum memulai pembelajaran, berdoa 

terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. 

 

Siswa : Bersiap. Sebelum belajar marilah berdoa.  

 

Guru : Kumpul tugas yang kemarin. 

 

Siswa : Olo, Bu.  

 

Dalam penggalan percakapan di atas siswa 

bertutur menggunakan kode intern dengan 

menyisipkan kata olo yang berarti iya yang berasal 

dari bahasa Mandailing, adapun “Olo, Bu.” 

Merupakan tuturan dari bahasa Indonesia disisipkan 

bahasa Mandailing. Tuturan tersebut terjadi karena 

siswa terbiasa menggunakan bahasa Mandailing serta 

mempertagas bahwa mereka memahami arahan 

sebelum belajar. 

Penggalan percakapan (6) berikut berisi tuturan 

yang berupa campur kode intern yang berwujud kata 

dari guru kepada siswa yang berisikan jawaban akan 

arahan yang diberikan oleh guru. 

Guru : Sudah mengerti, Nak.  

 

Siswa : Paham, Bu. 

 



72  

 

Guru : Kita lanjut materi selanjutnya, buka halaman 

delapan puluh enam. Sada rion kita bahas 

tentang kebahasan dalam membuat cerpen. 

 

Siswa : Olo, Bu.  

 

Guru : Nur, baca penjelasan ndi buku. 

 

Dalam penggalan percakapan di atas guru 

bertutur menggunakan kode intern dengan 

menyisipkan kata ndi yang berarti di yang berasal 

dari bahasa Mandailing, adapun “ndi, Bu.” 

Merupakan tuturan dari bahasa Indonesia disisipkan 

bahasa Mandailing. Tuturan tersebut terjadi agar 

siswa lebih cepat menerima respon dengan baik apa 

yang diarahkan oleh guru, selain itu agar siswa tetap 

rileks dalam menerima pelajaran di kelas. 

Penggalan percakapan (8) berikut berisi tuturan 

yang berupa campur kode intern yang berwujud kata 

dari guru kepada siswa yang berisikan jawaban akan 

arahan yang diberikan oleh guru. 

Deni : Cerpen cerita pendek dan berbeda dengan 

novel. 

 

Guru : Ya, benar. Selanjutna baca Mira. 

 

Dalam penggalan percakapan di atas guru 

bertutur menggunakan kode intern dengan 

menyisipkan kata selanjutna yang berarti selanjutnya 
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yang berasal dari bahasa Mandailing, adapun “Ya, 

benar. Selanjutna baca Mira.” Merupakan tuturan dari 

bahasa Indonesia disisipkan bahasa Mandailing. 

Tuturan tersebut terjadi agar siswa lebih cepat 

menerima respon dengan baik apa yang diarahkan 

oleh guru, selain itu agar siswa tetap rileks dalam 

menerima pelajaran di kelas. 

Penggalan percakapan (12) berikut berisi 

tuturan yang berupa campur kode intern yang 

berwujud kata dari siswa kepada guru yang berisikan 

jawaban siswa sudah meyelesaikan yang 

diperintahkan oleh gurunya. 

Siswa :  Madung, Bu. 

 

Guru :  Sebelumnya kita sudah mempelajari unsur 

intrinsic cerpen, nah sekarang ibu akan 

bertanya kepada kalian unsur intrinsic 

dalam cerpen tersebut. 

 

Dalam penggalan percakapan di atas guru 

bertutur menggunakan kode intern dengan 

menyisipkan kata madung yang berarti di yang 

berasal dari bahasa Mandailing, adapun artinya 

“sudah, Bu.” Merupakan tuturan dari bahasa 

Indonesia disisipkan bahasa Mandailing. Tuturan 

tersebut terjadi karena terbiasa menggunakan bahasa 

daerah tanpa disadari siswa berbicara dengan bahasa 

daerah. Tetapi guru mengubah tuturan ke dalam 

bahasa Indonesia kembali. 
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b. Campur Kode yang Berwujud Kalimat 

Peristiwa campur kode yang berwujud kalimat 

juga dipakai olehguru dan siswa di Pesantren Robitul 

Istiqomah. 

Penggalan percakapan (7) berisi tuturan 

campur kode intern yang berwujud kalimat pada saat 

kegiatan belajar mengajar. 

Nur :  Cerita pendek merupakan jenis karya sastra 

yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang 

berwujud sebuah cerita atau kisah secara 

pendek, jelas, serta ringkas. 

 

Guru :  Nur madung ibaca pengertian cerpen. Ayo, 

Deni ap aitu cerpen menurut Kamu? 

Deni : Au, Bu? 

 

Guru : Olo. 

 

Dalam penggalan percakapan (7) guru 

menggunakan campur kode intern berupa tuturan 

bahasa Mandailing Nur madung ibaca pengertian 

cerpen. Deni apa itu cerpen menurut Kamu? artinya 

"Nur, sudah dibaca penegertian cerpen. Deni, apa itu 

cerpen menurut Kamu?". kalimat madung ibaca 

merupakan tuturan dari bahasa Mandailing yang 

disisipi dengan tuturan bahasa Indonesia " pengertian 

cerpen. Deni apa itu cerpen menurut Kamu?". Guru 

menggunakan campur kode disebabkan ingin 

bertanya kepada siswa tentang materi yang 
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dijelaskan, untuk siswa tidak menjawab guru 

menggunakan tuturan Mandailing. 

Penggalan percakapan (9) berisi tuturan 

campur kode intern yang berwujud kalimat pada saat 

kegiatan belajar mengajar. 

Mira :  Cerpen juga karakteristiknya dapat dikenal 

dari bahasa yang digunakan di dalamnya, 

ciri bahasa dari cerpen adalah sebagai 

berikut: 

1) Memuat kata sifat yang mendeskripsikan 

pelaku seperti penampilan fisik juga 

kepribadian tokoh yang diceritakan 

dalam cerpen, seperti misalnya sosoknya 

tinggi atau perawakannya gagah, 

rambutnya beruban dan sifat tokoh 

lainnya. 

2) Memuat kata keterangan untuk 

mendeskripsikan latar waktu tempat dan 

suasana, sebagai contoh misalnya: di pagi 

hari yang cerah, di kebun bambu yang 

rimbun dengan dedaunan dan lain 

sebagainya. 

3) Menggunakan kalimat langsung dan juga 

tidak langsung untuk penulisan dalam 

percakapan di dalam cerpen 

4) Bisa menggunakan gaya bahasa yang 

bersifat konotasi seperti misalnya : pucuk 

langit, memanggang bus, bajing loncat 

dan mulut terminal. 
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5) Bahasa yang digunakan tidak baku dan 

tidak formal. 

6) Bisa menggunakan gaya bahasa 

Perbandingan, pertentangan, pertautan 

maupun perulangan. 

 

Guru : Adong do giot parsapaan tentang kebahasaan 

dalam cerpen? 

 

Dalam penggalan percakapan (9) antara siswa 

dan guru menggunakan campur kode bahasa 

Mandailing dan bahasa Indonesia untuk 

memudahkan berkomunikasi, selain itu mereka 

menggunakan campur kode tersebut karena siswa 

lebih mudah paham hal yang disampaikan guru. 

Tuturan guru yang memakai bahasa Mandailing 

terlihat pada adong do giot parsapaan yang artinya "ada 

lagi yang ingin ditanyakan" dan bahasa Indonesia 

dapat berupa tuturan "tentang kebahasaan dalam 

cerpen?”  

Penggalan percakapan (10) berisi tuturan 

campur kode intern yang berwujud kalimat pada saat 

kegiatan belajar mengajar. 

Sida :  Saya Bu. Bu, au hurang paham bahasanon 

nomor lima i? 

 

Guru :  Penjelasana di nomor 5 adalah bahwa dalam 

menulis cerpen penggunaan bahasa bebas 
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namun tidak boleh mengandung unsur 

SARA. 

 

Dalam penggalan percakapan (10) siswa 

menggunakan campur kode intern berupa tuturan 

bahasa Mandailing au hurang paham hurang paham 

bahasanon nomor lima i. artinya "Saya, kurang paham 

pembahasan nomor lima". kalimat au hurang paham 

hurang paham bahasanon nomor lima i merupakan 

tuturan dari bahasa Mandailing yang disisipi dengan 

tuturan bahasa Indonesia "tentang nomor lima?”. 

Siswa menggunakan campur kode disebabkan lebih 

mudah menjelaskan tujuannya bertanya, jika 

menggunakan bahasa daerah (Mandailing). 

Penggalan percakapan monolog (13) berisi 

tuturan campur kode intern (ke dalam) yang 

berwujud kalimat pada saat kegiatan belajar 

mengajar. 

Guru :  Yang Ibu panggil namanya, I ma na manjawab 

soal sian Ibu. 

 

Dalam penggalan percakapan monolog guru 

(13) memberi arahan kepada siswa dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia dan Mandailing. 

Menggunakan campur kode intern berupa tuturan 

bahasa Mandailing I ma na manjawab soal sian Ibu 

artinya "itulah yang menjawab pertanyaan dari Ibu". 

Kalimat I ma na manjawab soal sian Ibu merupakan 

tuturan dari bahasa Mandailing yang diawali dengan 
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tuturan bahasa Indonesia "Yang Ibu panggil 

namanya”. Guru merubah tuturan agar siswa lebih 

cepat memahami tujuan dari guru untuk 

mempersingkat waktu. 

Penggalan percakapan (14) berisi tuturan 

campur kode intern (ke dalam) yang berwujud 

kalimat dalam percakapan pada saat kegiatan belajar 

mengajar. 

Guru :  Nila, sebutkan satu unsur intrinsic cerpen: 

 

Nila :  Ya, Bu. Tema, Bu. 

 

Guru :  Apa pengetian tema, coba Deni dokkon 

maksudna tema? 

 

Dalam penggalan percakapan guru dan Nila 

(14) memberi arahan kepada siswa dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia dan Mandailing. 

Menggunakan campur kode intern berupa tuturan 

bahasa Mandailing dokkom maksudna tema artinya 

"Apa maksud dari tema". Kalimat dokkom maksudna 

merupakan tuturan dari bahasa Mandailing yang 

diawali dengan tuturan bahasa Indonesia " Apa 

maksud dari tema”. Siswa tidak mengubah tuturan, 

namun guru mengubah tuturan karena menunjuk 

siswa lain untuk menjawab pertanyaannya. 

Adapun situasi percakapan tersebut, ditinjau 

dari sudut pandangan komponen tuturnya dengan 



 79 
 

menggunakan akronim SPEAKING, adalah sebagai 

berikut :  

S (Setting and scene)  =  Wacana percakapan tersebut 

berlangsung di lingkungan 

kelas VII Pondok Pesantren 

Robitul Istiqomah Huristak. 

P (Participants)  = Siswa kelas VII Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah 

Huristak.  

E (Ends)  = Proses kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran 

bahasa Indonesia  

A (Act sequences)  = Bentuk ujaran yang 

berlangsung berupa tuturan 

dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Mandailing. 

K (Key)  = Wacana percakapan tersebut 

berlangsung dimana partisi-

pan yang terlibat di dalamnya 

berbicara secara santun.  

I (Instrumentalities)  = Penggunaan bahasa secara 

lisan.  

N (Norm)  = Penutur dan mitra tutur 

dalam wacana percakapan 

tersebut menggunakan bahasa 

berdasarkan sikap bahasa dan 

pilih bahasa dari penutur 

sesuai dengan status sosial 
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mereka sebagai seorang 

peserta didik dan pengajar. 

G (genre)  = Monolog dan dialog 

 

3. Bentuk Alih Kode 

Menurut Suwito (dalam Rosita, 2011), alih kode 

adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode 

yang lain. Apabila alih kode itu terjadi antar bahasa-

bahasa daerah dalam satu bahasa nasional, atau 

antardialek-dialek dalam suatu bahasa daerah atau 

antara beberapa ragam dan gaya yang terdapat dalam 

satu dialek, alih kode seperti itu disebut alih kode 

bersifat intern. 

Dalam data kajian yang dianalisis diperoleh hasil 

bahwa bentuk alih kode pada wacana interaksi kegiatan 

belajar menajar di kelas VII Pondok Pesantren Robitul 

Istiqomah Huristak lebih banyak terjadi pada bahasa. 

Hal ini dapat dimengerti karena bahasa Mandailing 

merupakan bahasa ibu mayoritas seluruh masyarakat 

kecamatan Huristak. Selain itu bahasa Mandailing 

mempunyai “kekuasaan” yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan bahasa lainnya, seperti bahasa 

Indonesia atau bahasa Jawa. Meskipun daerah tersebut 

berbatasan langsung daerah masyarakat transmigrasi 

yang mayoritas bersuku Jawa dan berbahasa Jawa. 

Bentuk alih kode dalam wacana interaksi Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah Huristak yaitu: Penutur 

dan mitra tutur (Alih bahasa), seorang penutur kadang-

kadang dengan sadar berusaha beralih kode terhadap 
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lawan tuturnya karena suatu maksud. Biasanya usaha 

tersebut dilakukan dengan maksud mengubah situasi, 

yaitu dari situasi resmi ke situasi tak resmi. Setiap 

penutur pada umumnya ingin mengimbangi bahasa 

yang dipergunakan oleh lawan tuturnya. 

a. Alih Kode yang Berwujud Alih Bahasa  

Alih kode yang berwujud alih bahasa cukup 

banyak terdapat dalam wacana interaksi interaksi 

kegiatan belajar menajar di kelas VII Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah Huristak. Alih kode 

tesebut dapat berupa alih bahasa yang meliputi 

peralihan bahasa Indonesia ke dalam bahasa 

Mandailing, dapat pula dari bahasa Mandailing ke 

bahasa Indonesia. 

b. Alih Kode dari Bahasa Indonesia ke Bahasa 

Mandailing 

Alih kode dan bahasa Indonesia ke bahasa 

Mandailing cukup banyak terdapat dalam wacana 

interaksi kegiatan belajar mengajar di kelas VII 

Pondok Pesantren Robitul Istiqomah Huristak. 

Peristiwa percakapan antara siswa dan guru 

penunjukkan adanya alih kode yang berupa 

perpindahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa 

Mandailing. Berikut ini penggalan percakapan yang 

mengandung alih kode yang dipakai oleh guru 

terhadap siswa dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. 

Guru : Sekarang baca dalam hati contoh cerpen 

yang ada dibuku. 
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Semua siswa : Olo, Bu. 

 

Penggalan percakapan 11 di atas 

memperlihatkan peralihan kode dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Mandailing. Awalnya, guru 

memberikan arahan kepada siswa menggunakan 

tuturan bahasa Indonesia, tetapi kemudian beralih ke 

bahasa Mandailing terutama ketika siswa serentak 

menjawab perintah gurunya. Guru tetap 

menggunakan bahasa Indonesia Ketika memberi 

arahan kepada siswanya. Siswa memahami apa yang 

diperintahkan guru namun cara menjawabnya 

mengubah ke dalam bahasa daerah. 

Penggalan percakapan (19) berikut ini 

mengandung peralihan alih kode dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Mandailing, antara guru 

dan Mila pada kegiatan belajar mengajar bahasa 

Indonesia. 

Guru :  Sekarang tugas kalian membaca cerpen yang 

ada dibuku dan tentukan unsur intrinsic 

berdasarkan yang sudah kita pelajari. 

 

Mila :  I buku aha do ibu I karejoon tugas nion? 

 

Peralihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Mandailing yang dilakukan pembeli lebih disebabkan 

Percakapan di atas guru memberikan tugas kepada 

siswa dan siswa bernama Mila bertanya buku apa 

yang gunakan mengerjakan tugas. Guru tidak 
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mengubah bahasa. Tetapi siswa mengubah bahasa 

Indonesia ke bahasa daerah karena lebih 

memudahkan baginya.  

Penggalan percakapan (25) berikut ini 

mengandung peralihan alih kode dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Mandailing, antara guru 

dan siswa pada kegiatan belajar mengajar bahasa 

Indonesia. 

Guru  : Batas kumpul lima menit lagi. 

 

Siswa  : Copat mai Ibu waktuna. 

 

Dalam percakapan itu dapat dilihat bahwa alih 

kode dilakukan oleh guru dan siswa dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Mandailing dalam tutur 

Copat mai Ibu waktuna artinya adalah „Bu, cepat kali 

waktunya”. Dari sejak awal percakapan terlihat 

bahwa Guru menggunakan peralihan alih kode 

bahasa Indonesia dengan cukup konsisten, namun 

demikian beralih kode pada akhir penggalan 

percakapan itu setelah sebelumnya siswa 

menggunakan bahasa Mandailing. Siswa mengubah 

bahasa Indonesia ke bahasa daerah untuk 

mendekatkan diri kepada guru. Dengan tujuan 

meluluhkan hati gurunya untuk mendapat tambahan 

waktu. 

Guru  : Ya. Selanjutnya Siti. 

 

Siti  : Au, Ibu? 
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Guru  : Olo, Siti sayang. 

 

Penggalan percakapan (39) berikut ini 

mengandung peralihan alih kode dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Mandailing, antara Guru 

dan Siti pada kegiatan belajar mengajar bahasa 

Indonesia. 

Guru : Ya. Selanjutnya Siti. 

 

Siti : Au, Ibu? 

 

Guru : Olo, Siti sayang. 

 

Dalam percakapan itu dapat dilihat bahwa alih 

kode dilakukan oleh Guru dan Siti dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Mandailing dalam tutur 

Au, Ibu? artinya adalah “Saya, Bu”. Guru tidak 

mengubah bahasa. Namun, siswa menanggapinya 

menggunakan bahasa daerah. Guru merespon 

dengan bahasa daerah juga. 

c. Alih Kode dari Bahasa Mandailing ke Bahasa 

Indonesia 

Alih kode bahasa Mandailing ke bahasa 

Indonesia cukup banyak terdapat dalam wacana 

interaksi kegiatan belajar mengajar di kelas VII 

Pondok Pesantren Robitul Istiqomah Huristak. 

Penggalan percakapan dalam peristiwa tutur dengan 

topik kegiatan belajar mengajar materi bahasa 

Indonesia antara guru dan siswa. Berikut ini 
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penggalan percakapan yang mengandung peralihan 

alih kode yang berupa alih bahasa yaitu dari bahasa 

Mandailing ke bahasa Indonesia, pada saat kegiatan 

belajar mengajar. 

Penggalan percakapan 3 berisi antara guru dan 

siswa-siswa, dalam pembelajaran di kelas berlatar 

suku Mandailing. Berikut ini adalah penggalan 

percapan interaksi guru dan siswa di kelas. 

Siswa : Bu, au napedo salose nomor 3. Hurang mangarti 

dabo au Bu? 

 

Guru : Ya sudah, kumpul saja. Siap tak siap 

dikumpul semua. 

 

Siswa : Ya, Bu. 

 

Dari percakapan itu dapat dilihat bahwa alih 

kode yang ada adalah dari bahasa Mandailing ke 

dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh siswa. 

Hal ini terjadi karena ada siswa yang melakukan 

perubahan kode karena kurang mengerti akan tugas. 

Alih kode ke dalam bahasa Indonesia itu dilakukan 

oleh guru dengan alasan agar siswa tetap 

mempelajari kosa kata bahasa Indonesia lebih 

konsisten. Dengan demikian arah alih kode dalam 

percakapan itu adalah dari bahasa Mandailing ke 

dalam bahasa Indonesia dalam tutur “Bu, au napedo 

salose nomor 3. Hurang mangarti dabo au Bu?” artinya 

„Bu, saya belum seelsai soal nomor 3. Karena saya 
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kurang paham, Bu?‟ siswa merubah tuturan karena 

Siswa lebih merasa tidak canggung Ketika 

menjelaskan dengan bahasa daerah.  

Penggalan percakapan 12 berisi antara guru 

dan siswa-siswa, dalam pembelajaran di kelas 

berlatar suku Mandailing. Berikut ini adalah 

penggalan percapan interaksi guru dan siswa di 

kelas. 

Siswa : Madung, Bu. 

 

Guru :  Sebelumnya kita sudah mempelajari unsur 

intrinsic cerpen, nah sekarang ibu akan 

bertanya kepada kalian unsur intrinsic 

dalam cerpen tersebut. 

 

Dari percakapan di atas dapat dilihat bahwa 

alih kode yang ada adalah dari bahasa Mandailing ke 

dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh siswa. 

Hal ini terjadi karena terbiasa menggunakan bahasa 

daerah tanpa disadari siswa berbicara dengan bahasa 

daerah. Tetapi guru mengubah tuturan ke dalam 

bahasa Indonesia kembali.. Alih kode ke dalam 

bahasa Indonesia itu dilakukan oleh guru dengan 

alasan agar siswa tetap mempelajari kosa kata bahasa 

Indonesia lebih konsisten. Percakapan di atas 

menunjukkan siswa sudah meyelesaikan yang 

diperintahkan oleh gurunya. Hal ini tertera dalam 

tutur “Madung, Bu.” Artinya „Sudah, Bu.‟  
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Penggalan percakapan 19 berisi antara guru 

dan siswa-siswa, dalam pembelajaran di kelas 

berlatar suku Mandailing. Berikut ini adalah 

penggalan percapan interaksi guru dan siswa di 

kelas. 

Guru :  Ma sesuai doi dohot jom doda.  

 

Guru : Waktu sudah habis, sila kumpulkan 

tugasnya. 

 

Dari monolog di atas dapat dilihat bahwa alih 

kode yang ada adalah dari bahasa Mandailing ke 

dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh guru. 

Hal ini terjadi karena Guru mengubah bahasa agar 

siswa lebih mudah memahami dan cepat bergerak 

dalam mengumpul tugas. Monolog di atas 

menjelaskan waktu mengejakan tugas sudah habis. 

Hal ini tertera dalam tutur “Ma sesuai doi dohot jom 

doda.” Artinya „Waktuna sudah sesuai.‟ Beberapa saat 

kemudian guru memberi arahan berdasarkan 

monolog di atas yaitu “Waktu sudah habis, sila 

kumpulkan tugasnya.” 

 

4. Faktor Campur Kode 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

campur kode pada wacana kegiatan belajar mengajar 

pada siswa kelas VII di Pondok Pesantren Robitul 

Istiqomah, sebagai berikut :  

 



88  

 

a. Berlatar Belakang Pada Sikap Penutur (Attitudinal 

Type)  

Dalam wacana interaksi kegiatan belajar 

mengajar antara siswa dan guru di kelas VII Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah dalam kegiatan belajar 

mengajar selalu menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami antara siswa dan guru. Bahasa tersebut 

dapat dipakai sebagai pengantar komunikasi agar 

siswa mudah memahami pelajaran yang 

disampaikan. Demikian juga siswa menggunakan 

bahasa tersebut menyangkut hal sulit yang dijelaskan 

dengan bahasa Indonesia karena keterbatasan kosa 

kata. 

Dengan penuh semangat guru menjelaskan 

materi dengan diselingi bahasa daerah (Mandailing) 

dan Indonesia agar siswa cepat memahami isi materi. 

Karena siswa terbiasa menggunakan bahasa 

Mandailing dikehidupan sehari-hari, tak jarang siswa 

secara spontan bertutur bahasa tersebut. Namun, 

demikian guru meluruskan kembali tuturan yang 

digunakan siswa, menjawab dengan tuturan 

Indonesia. 

b. Berlatar Belakang Pada Kebahasaan (Linguistic 

Type) 

Dalam wacana interaksi kegiatan belajar 

mengajar antara siswa dan guru di kelas VII Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah dalam kegiatan belajar 

mengajar selalu menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami antara siswa dan guru. Bahasa tersebut 
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dapat dipakai sebagai pengantar komunikasi agar 

siswa mudah memahami pelajaran yang 

disampaikan. Demikian juga siswa menggunakan 

bahasa tersebut menyangkut hal sulit yang dijelaskan 

dengan bahasa Indonesia karena keterbatasan kosa 

kata. 

Lingkungan juga menjadi hal penting dalam 

penerimaan bahasa seperti yang terjadi pada siswa di 

Pondok Pesantren Robitul Istiqomah yang terbiasa 

menggunakan bahasa Mandailing yang merupakan 

bahasa Ibu daerah setempat, terlebih belum ada 

perkembangan bahasa yang lan selain bahasa 

Indonesia. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar 

tanpa disadari digunakan tuturan tersebut. 

 

5. Fungsi Campur Kode 

Berdasarkan data dalam kajian ditemukan 

beberapa fungsi campur kode, yaitu (1) menjelaskan, (2) 

menjawab perintah (3) mendekatkan secara emosional. 

Fungsi tersebut akan di deskripsikan dalam tiga 

kategori. 

a. Fungsi Campur Kode untuk Menjelaskan  

Dalam interaksi antara guru dan siswa pada 

kegiatan belajar mengajar di kelas VII Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah, dengan sengaja atau 

tidak siswa dan guru menjelaskan tentang materi 

pelajaran bahasa Indonesia kepada siswa diselingi 

dengan baahsa Mandailing. Penggalan percakapan 6 

berisi tuturan yang berupa campur kode yang 
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berfungsi untuk menjelaskan kepada siswa tentang 

materi dan sistematika pengerjaan soal di bawah ini: 

Guru :  Sudah mengerti, Nak.  

 

Siswa :  Paham, Bu. 

 

Guru : Kita lanjut materi selanjutnya, buka halaman 

delapan puluh enam. Sada rion kita bahas 

tentang kebahasan dalam membuat cerpen. 

 

Siswa :  Olo, Bu.  

 

Guru :  Nur baca jo penjelasan ndi buku. 

 

Penggalan percakapan 6 merupakan suatu 

pernyataan guru untuk siswa dengan menjelaskan 

tentang materi selanjutnya seperti pada tuturan "Sada 

rion" merupakan tuturan dari bahasa Indonesia yang 

disisipi dengan tuturan bahasa Mandailing . hal ini 

karena guru memberi penekanan pada siswa akan 

pemaham materi. Selanjutnya melanjutkan materi 

baru. Namun terjadi perubahan kode karena siswa 

menjawab dengan bahasa daerah. Demikian gurunya 

menyuruh siswa membaca dengan bahasa daerah 

juga 

b. Fungsi Campur Kode untuk Bertanya  

Dalam interaksi antara guru dan siswa pada 

kegiatan belajar mengajar di kelas VII Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah , dengan sengaja atau 
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tidak siswa dan guru menjelaskan tentang materi 

pelajaran bahasa Indonesia kepada siswa diselingi 

dengan baahsa Mandailing. Penggalan percakapan 18 

berisi tuturan yang berupa campur kode yang 

berfungsi untuk menjelaskan kepada siswa tentang 

materi dan sistematika pengerjaan soal di bawah ini: 

Guru :  Sampai dson adong dope nhurang paham 

tentang intrinsik cerpen? 

 

Siswa :  Madung paham. Bu. 

 

Penggalan percakapan 18 merupakan suatu 

pernyataan guru untuk siswa dengan menjelaskan 

tentang materi yang dijelaskan hari ini seperti pada 

tuturan “Sampai dson adong dope nhurang pan " artinya 

„samapai di sini sudah paham atau belum? 

merupakan tuturan dari bahasa Mandailing yang 

disisipi dengan tuturan bahasa Indonesia. hal ini 

karena guru Guru bertanya kepada siswa apakah 

sudah memahami materi pembelajaran. Selanjutnya 

melanjutkan materi baru. Namun terjadi perubahan 

kode karena siswa menjawab dengan bahasa daerah. 

Karena menggunakan bahasa daerah dalam bertanya 

untuk siswa lebih mudah memahami pertanyaan. 

Siswa pun merespon dengan bahasa daerah. 

c. Fungsi Campur Kode untuk Mendekatkan Secara 

Emosional 

Dalam interaksi antara guru dan siswa pada 

kegiatan belajar mengajar di kelas VII Pondok 
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Pesantren Robitul Istiqomah, dengan sengaja atau 

tidak siswa dan guru menjelaskan tentang materi 

pelajaran bahasa Indonesia kepada siswa diselingi 

dengan bahasa Mandailing. Penggalan percakapan 21 

berisi tuturan yang berupa campur kode yang 

berfungsi untuk menjelaskan kepada siswa tentang 

materi dan teknis pengerjaan soal seperti di bawah 

ini: 

Aisyah : Bu, nda kelompok de tugas nion, mana tau kan 

kelompok? 

 

Guru :  Tidak. Kerjakan masing-masing. 

 

Penggalan percakapan 21 merupakan suatu 

pernyataan siswa untuk guru dengan bertanya 

tentang teknik pengerjaan latihan seperti pada 

tuturan “Bu, nda kelompok de tugas nion" artinya „Bu, 

tugasnya tidak kelompok ? merupakan tuturan dari 

bahasa Mandailing yang disisipi dengan tuturan 

bahasa Indonesia. Hal ini karena guru siswa bertanya 

kepada guru apakah aturan pengerjaan soal boleh 

berubah. Karena terbiasa menggunakan bahasa 

daerah, siswa bertanya mengubah bahasa Indoensia 

menggunakan bahasa daerah. Namun, terjadi 

perubahan kode karena guru menjawab dengan 

bahasa Indonesia.  
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6. Faktor Alih Kode 

Dalam subab ini mendeskirpsikan faktor alih kode 

yang terdapat dalam wacana interaksi antara guru dan 

siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas VII 

Pondok Pesantren Robitul Istiqomah. Alih kode dapat 

terjadi karena masyarakat tutur termasuk dwibahasaan 

bahkan multibahasaan. Kedwibahasaan menurut 

Mackey (dalam Fishman, 1968) merupakan praktik 

pemakaian bahasa secara bergantian oleh seorang 

penutur.  

Oleh karena itu, kedwibahasaan bukanlah gejala 

bahasa sebagai sistem, melainkan gejala pertuturan. Juga 

bukan merupakan ciri kode, melainkan gejala 

pengungkapan dan juga lebih bersifat individual. 

Karena termasuk dalam gejala pemakaian atau 

pertuturan yang juga bersifat individual, alih kode 

bersifat sementara. Artinya terjadinya alih kode pada 

interaksi antara guru dan siswa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas VII Pondok Pesantren Robitul 

Istiqomah atau kegiatan lainnya. 

Dengan demikian alih kode dapat terjadi karena 

dilatarbelakangi oleh berbagai alasan atau sebab. Faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode tersebut 

sebagai. berikut:  

a. Untuk Memperjelas 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar cukup 

sering terjadi kesalahpahaman antara guru dan siswa 

dalam menerima informasi dari guru, salah satu 

faktornya adalah bahasa. Terutama ketika guru 
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memberi penjelasan materi atau sedang memberi 

arahan, masih ada beberapa siswa yang kurang 

paham karena kosakata yang digunakan guru kurang 

sering didengar atau kurang kondusif suasana di 

lingkungan sekolah. 

Untuk menghindari hal tersebut biasanya siswa 

bertanya kembali menggunakan bahasa yang lebih 

mudah mereka pahami dalam menjelaskannya. Atau 

sebaliknya guru menggunakan bahasa yang lebih 

ringan untuk dipahami siswa, salah satunya dengan 

melakukan alih kode agar siswa mudah memahani. 

Penggalan percakapan berikut berisi tuturan 

alih kode yang disebabkan oleh faktor untuk 

memperjelas. 

Mira :  Cerpen juga karakteristiknya dapat dikenal 

dari bahasa yang digunakan di dalamnya, 

ciri bahasa dari cerpen adalah sebagai 

berikut: 

1) Memuat kata sifat yang mendeskripsikan 

pelaku seperti penampilan fisik juga 

kepribadian tokoh yang diceritakan 

dalam cerpen, seperti misalnya sosoknya 

tinggi atau perawakannya gagah, 

rambutnya beruban dan sifat tokoh 

lainnya. 

2) Memuat kata keterangan untuk 

mendeskripsikan latar waktu tempat dan 

suasana, sebagai contoh misalnya: di pagi 

hari yang cerah, di kebun bambu yang 
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rimbun dengan dedaunan dan lain 

sebagainya. 

3) Menggunakan kalimat langsung dan juga 

tidak langsung untuk penulisan dalam 

percakapan di dalam cerpen 

4) Bisa menggunakan gaya bahasa yang 

bersifat konotasi seperti misalnya : pucuk 

langit, memanggang bus, bajing loncat 

dan mulut terminal. 

5) Bahasa yang digunakan tidak baku dan 

tidak formal. 

6) Bisa menggunakan gaya bahasa 

Perbandingan, pertentangan, pertautan 

maupun perulangan. 

 

Guru :  Adong do giot parsapaan karakteristik kebahasaan 

on? 

 

Penggalan percakapan 9 “Adong do giot 

parsapaan karakteristik kebahasaan on?” artinya „Ada 

yang mau ditanyakan tentang karakteristik 

kebahasaan? dalam petikan penggalan percakapan 

berupa alih kode dari bahasa Indonesia kedalam 

bahasa Mandailing. Pada tuturan sebelumnya Mira 

(Siswa) menggunakan bahasa Indonesia. Guru 

beralih kode demikian itu. Pada saat itu muncul alih 

kode dari guru dalam bertutur. 
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Penggalan percakapan 16 berikut berisi tuturan 

alih kode yang disebabkan oleh faktor untuk 

memperjelas. 

Guru : Andi, latar terbagi atas? 

 

Andi : Bia, Ibu. Hurang bege. 

 

Guru : Adong piga latar anggo I cerpen? 

 

Penggalan percakapan 16 “Bia, Ibu. Hurang 

bege.” artinya „Bu, bagaimana soalnya kurang jelas‟ 

dalam petikan percakapan berupa alih kode dari 

bahasa Indonesia kedalam bahasa Mandailing. Pada 

tuturan sebelumnya guru menggunakan bahasa 

Indonesia. Andi (Siswa) beralih kode bahasa 

Mandailing demikian itu. Pada saat itu muncul alih 

kode dari guru dalam bertutur. Lalu guru merespon 

pernyataan Andi menggunakan bahasa Mandailing 

juga agar Andi dan siswa lain juga mudah 

memahami pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. 

b. Untuk Bertanya 

Guru sudah berusaha konsisten menggunakan 

bahasa Indonesia. Namun, saat tertentu alih kode 

juga diperlukan karena kondisi kebahasaan di 

lingkungan sekitar terutama di daerah. Sebagian 

siswa bahkan masih canggung jika harus berbicara 

menggunakan bahasa Indonesia yang cukup panjang 

kalimatnya, salah satunya ketika akan bertanya 

kepada guru. Bagi siswa lebih mudah menyampaikan 
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tujuannya dalam menggunakan bahasa daerah. Hal 

ini juga yang menyebabkan alih kode antara guru 

dan siswa.  

Penggalan percakapan 19 berikut berisi tuturan 

alih kode yang disebabkan oleh faktor untuk 

bertanya. 

Guru :  Sekarang tugas kalian membaca cerpen yang 

ada dibuku dan tentukan unsur intrinsic 

berdasarkan yang sudah kita pelajari. 

 

Mila :  I buku aha do ibu I karejoon tugas nion? 

 

Penggalan percakapan 16 “I buku aha do ibu I 

karejoon tugas nion?” artinya „Bu, dibuku apa 

dikerjakan tugasny?‟ dalam petikan percakapan 

berupa alih kode dari bahasa Indonesia kedalam 

bahasa Mandailing. Pada tuturan sebelumnya guru 

menggunakan bahasa Indonesia. Mila (Siswa) beralih 

kode bahasa Mandailing demikian itu. Pada saat itu 

muncul alih kode dari guru dalam bertutur.  

c. Untuk Merayu 

Interaksi antara guru dan siswa yang hampir 

setiap hari bertemu baik di jam pelajaran di kelas 

maupun di lingkungan sekolah lainnyamembuat rasa 

emosional antar keduanya menjadi dekat, salah satu 

yang mendekatkan adalah bahasa. Karena jika guru 

menerangkan pelajaran menggunakan bahasa 

Indonesia seutuhnya membuat siswa jenuh bahkan 

sebagian juga kurang memahami kosakatanya jika 
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guru tidak memadankan dengan bahasa Mandailing. 

Hal inilah yang digunakan siswa berkesempatan 

untuk merayu gurunya dengan menggunakan bahasa 

Mandailing. 

Penggalan percakapan 25 berikut berisi tuturan 

alih kode yang disebabkan oleh faktor untuk 

bertanya. 

Guru :  Batas kumpul lima menit lagi. 

 

Siswa :  Copat mai Ibu waktuna. I tambaan mada 

waktuna Ibuku sayang. 

 

Penggalan percakapan 25 “Copat mai Ibu 

waktuna. I tambaan mada waktuna Ibuku sayang.” 

artinya „Cepat sekali Bu waktunya, ditambahlah 

Ibuku sayang waktunya‟ dalam petikan percakapan 

guru berupa alih kode dari bahasa Indonesia kedalam 

bahasa Mandailing. Pada tuturan sebelumnya guru 

menggunakan bahasa Indonesia. Siswa beralih kode 

bahasa Mandailing demikian itu. Pada saat itu 

muncul alih kode dari siswa dalam bertutur.  

 

7. Fungsi Alih Kode 

Berkaitan dengan fungsi alih kode selalu dikuti 

oleh fungsi yang berbeda sesuai dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya memiliki gejala khusus 

terutama bahasa. Berdasarkan Grosjean (dalam Rosita, 

2011) memberikan gambaran fungsi atau tujuan alih 

kode dalam percapakan antara guru dan siswa dalam 
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mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas VII Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah, yaitu: 

a. Menyambung Pembicaraan Sesuai Dengan Bahasa 

Yang Digunakan Terakhir 

Ketika berbicara antara guru dan siswa apabila 

guru menggunakan alih kode dari bahasa Indonesia 

ke Mandailing siswa menjawab guru yang memulai 

menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu.  

Penggalan percakapan 11 berisi tuturan yang 

berupa alih kode dalam menyambung pembicaraan 

sesuai dengan bahasa yang digunakan terakhir yang 

berfungsi Guru memberikan arahan kepada siswa. 

Guru :  Sekarang baca dalam hati contoh cerpen 

yang ada dibuku. 

 

Guru :  Cerpen bagian B nai i baca. 

 

Semua siswa : Olo, Bu. 

 

Nisa :  Dung siap ibaca, baru dikaua mai Bu salanjutna? 

 

Guru :  Sekarang baca dulu, setelah Ibu akan 

jelaskan tugas selanjutnya. 

 

Penggalan percakapan di atas siswa 

mempunyai tujuan menyambung pembicaraan sesuai 

dengan bahasa yang digunakan terakhir. Hal ini 

terlihat pada tuturan " Cerpen bagian B nai i baca." yang 

artinya "Cerpen bagian B yang dibaca." Penggalan 
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tersebut dilakukan oleh guru kepada siswa Guru 

memberikan arahan kepada siswa. Lalu siswa 

merespon dengan bahasa Mandailing yang terlihat 

dalam tuturan “Olo, Bu.” Artinya „Iya, Bu.‟ Namun 

setelah itu guru segera merubah tuturan kembali 

menggunakan bahasa Indonesia agar siswa tetap 

konsisrten dengan arahan bahasa Indonesia 

b. Mempertegas Fungsi Pesan Pembicaraan 

Agar tidak terjadi pengulangan dalam 

menjelaskan materi ketika ditanya kembali pada hari 

berikutnya, guru mempertegas siswa dengan 

mengajukan pertanyaan. Untuk mendekatkan secara 

emosional dan kelas tidak terlalu kaku tak jarang 

guru menggunakan alih kode dari bahasa Indonesia 

ke bahasa Mandailing. 

Penggalan percakapan 20 berisi tuturan yang 

berupa alih kode dalam mempertegas fungsi pesan 

pembicaraan yang berfungsi memberikan penjelasan 

dari pertanyaan siswa dan menegaskan kepada ssiwa 

harus siap saat ini juga, bukan PR. 

Guru : Di buku Latihan. 

 

Siswa : Olo, Ibu. 

 

Guru : Angkon siap on da! 

 

Penggalan percakapan 20 di atas guru 

mempunyai tujuan mempertegas fungsi pesan 

pembicaraan. Hal ini terlihat pada tuturan " Angkon 
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siap on da." yang artinya „Harus siap sekarang.‟ 

Penggalan tersebut dilakukan oleh guru kepada 

siswa Guru memberikan arahan kepada siswa. 

c. Menyampaikan Hal-Hal Penting Terkait Materi 

Agar tidak terjadi pengulangan dalam 

menjelaskan materi ketika ditanya kembali pada hari 

berikutnya, guru menyampaikan hal-hal penting 

yang harus diingat dalam materi pembelajaran. 

Untuk mendekatkan secara emosional dan kelas tidak 

terlalu kaku tak jarang guru menggunakan alih kode 

dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandailing. 

Penggalan percakapan 14 berisi tuturan yang 

berupa alih kode dalam mempertegas fungsi pesan 

pembicaraan yang berfungsi memberikan penjelasan 

dari pertanyaan siswa dan menegaskan kepada ssiwa 

harus siap saat ini juga, bukan PR. 

Guru : Nila, sebutkan satu unsur intrinsic cerpen: 

 

Nila : Ya, Bu. Tema, Bu. 

 

Guru :  Apa pengetian tema, coba Deni dokkon 

maksudna tema? 

 

Guru :  Ima na angkon diingot materi cerpen yaitu unsur 

intrinsik. 

 

Siswa  :  Olo Ibu. 

 

Guru :  Deni ayo jawab. 
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Penggalan percakapan 14 di atas guru 

mempunyai tujuan mempertegas fungsi pesan 

pembicaraan. Hal ini terlihat pada tuturan " Ima na 

angkon diingot materi cerpen yaitu unsur penjelasan 

kepada siswa. 

 

C. Hasil Impelementasi dalam Kajian 

Bahasa adalah sesuatu yang dijadikan dasar bagi 

seseorang untuk berkomunikasi. Bahasa digunakan oleh 

masyarakat sosial untuk melakukan kerjasama, 

berinteraksi, dan juga untuk mengidentifikasikan diri. 

Berdasarkan atas paparan sebelumnya, kita ketahui bahwa 

subjek utama dari dilakukannya kajian ini adalah guru 

bahasa Indonesia dan Siswa kelas VII di Pondok Pesantren 

Robito Istiqomah.  

Dalam melakukan intraksi, siswa dan guru 

menunjukkan beberapa aspek kedwibahasaan yang 

mendasarinya untuk mengalihkan maupun 

mencampurkan kode dalam berkomunikasi. Selanjutnya, di 

dalam tindak komunikasi guru-siswa saat berlangsungnya 

proses belajar mengajar di kelas, diketahui bahwa siswa 

cenderung lebih banyak menggunakan bahasa Mandailing 

daripada bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan siswa 

lebih terbiasa menggunakan bahasa Mandailing dalam 

berkomunikasi baik di lingkungan sekolah maupun 

masyarakat sekitarmya.  

Dalam tindak komunikasi guru-siswa tersebut, 

tampak guru yang mengalihkan dan mencampurkan kode 

dalam tuturannya yang disebabkan oleh faktor-faktor 
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seperti faktor hubungan guru dengan mitra tuturnya 

(siswa), berubahnya situasi tutur, telah dipaparkan bahwa 

bahasa Mandailing merupakan bahasa dominan yang 

digunakan siswa dalam komunikasinya. Namun, demikian 

guru tetap mengalihkan pembicaraan menggunakan 

bahasa Indonesia. Hal tersebut mengandung maksud 

bahwa guru ingin memberikan penyingkapan atau 

exposure yang sebanyak-banyaknya kepada siswanya 

dengan harapan agar siswanya tersebut akan lebih terbiasa 

dan terlatih untuk berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa Indonesia. Berdasarkan konteks pembelajaran 

bahasa Indonesia pada saat itu, maka tidak interaksi guru-

siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar di kelas 

tersebut. Pada sisi yang lain, bahasa Mandailing pun 

digunakan guru dalam komunikasinya. Akan tetapi, 

penggunaan bahasa Mandailing hanya terlihat pada 

konteks-konteks tertentu. Apabila bahasa Indonesia lebih 

sering digunakan pada saat membuka pelajaran, 

menerangkan materi pembelajaran, dan hal-hal lainnya 

yang bersifat formal, maka lain halnya dengan bahasa 

Indonesia yang lebih cenderung digunakan pada hal-hal 

yang sifatnya informal, seperti pada saat memberikan 

teguran atau memberikan arahan kepada siswanya. Hal 

tersebut dimaksudkan agar siswa lebih cepat menangkap 

atau memahami maksud dari apa yang dituturkan guru 

yang kebanyakan berhubungan dengan sikap siswa dalam 

proses belajar mengajar di kelas. Di dalam komunikasi 

guru-siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar di 

kelas, ditemukan beberapa bentuk alih kode dan campur 



104  

 

kode guru pada tindak komunikasinya. Selanjutnya, dari 

munculnya bentuk alih kode dan campur kode guru 

tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Bentuk alih kode guru yang tampak 

dari tindak komunikasi yang terjadi meliputi:  

1.  Bentuk bahasa yang digunakan, meliputi:  

a. Bahasa formal Bentuk alih kode yang dimaksud 

tampak ketika guru mengalihkan bahasa Mandailing 

dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika 

komunikasi guru-siswa saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar, guru lebih banyak menggunakan 

bahasa formal, sehingga bentuk alih kode yang 

dimaksud lebih sering tampak dalam tindak 

komunikasi yang terjadi. 

b.  Bahasa informal bentuk alih kode yang dimaksud 

tampak ketika guru mengalihkan bahasanya dengan 

menggunakan bahasa Mandailing. Ketika komunikasi 

guru-siswa saat berlangsungnya proses belajar 

mengajar, tidak menutup kemungkinan terhadap 

penggunaan bahasa informal mengingat guru untuk 

membangkitkan semangat belajar siswanya. Selain 

itu, situasi tuturan pun juga dapat berubah dari 

formal ke informal, sehingga komunikasi dengan 

bahasa formal pun dapat berubah pula dengan 

bahasa informal.  

2.  Bentuk hubungan antarbahasa, meliputi:  

a.  Bahasa Indonesia–bahasa Mandailing bentuk alih 

kode yang dimaksud tampak ketika guru 

mengalihkan bahasa dalam komunikasinya dari 



 105 
 

bahasa Indonesia ke bahasa Mandailing. Bentuk alih 

kode yang dimaksud lebih sedikit muncul dalam 

komunikasi guru-siswa mengingat konteks 

pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih banyak 

penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

komunikasi utamanya.  

b.  Bahasa Mandailing–bahasa Indonesia Bentuk alih 

kode yang dimaksud tampak ketika guru 

mengalihkan bahasa dalam komunikasinya dari 

bahasa Mandailing ke bahasa Indonesia. Berbeda 

dengan bentuk alih kode antarbahasa dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Mandailing. Lebih lanjut, bentuk 

campur kode guru yang tampak dari tindak 

komunikasi yang terjadi digolongkan berdasarkan 

bentuk serpihan bahasa yang disisipkan atau unsur-

unsur pembentuk kalimat yang meliputi: bentuk kata 

dan bentuk kalimat. Selain berdasarkan unsur-unsur 

sintaksis. Sementara itu, dialihkan kode yang tampak 

pada tuturan guru bahasa Indonesia di Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah tidak lepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, guru 

yang mengalihkan kode dalam komunikasi ketika 

berlangsungnya proses belajar mengajar di kelas 

dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:  

1) Penutur (guru) dan mitra tutur (siswa).  

2) Berubahnya situasi tutur dari formal ke informal, 

atau sebaliknya.  
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Faktor campur kode lebih didominasi oleh faktor 

penutur itu sendiri. Secara rinci, faktor-faktor campur kode 

yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Berlatar belakang pada sikap penutur (attitudinal type) 

yang meliputi (1) untuk memperhalus ungkapan, (2) 

untuk menunjukkan kemampuannya, (3) perkembangan 

(4) kebiasaan dan perkenalan budaya baru.  

2. Berlatar belakang pada kebahasaan (linguistic type) yang 

meliputi (1) lebih mudah diingat, (2) tidak menimbulkan 

kehomoniman, (3) keterbatasan kata, (4) akibat atau 

hasil yang dikehendaki. 

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, terjadinya 

peristiwa alih kode dan campur kode juga tidak lepas dari 

komponen tutur yang dikemukakan oleh Dell Hymes yang 

disingkat dengan akronim SPEAKING. Konsep dari Dell 

Hymes tersebut dijadikan landasan pada kajian ini, yaitu 

digunakan untuk menganalisis data kajian dan selanjutnya 

untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya peristiwa alih kode dan campur kode pada 

tindak komunikasi saat proses belajar mengajar di kelas. 

Dari kajian dan pembahasan teks di atas unsur 

campur kode yang sering terjadi dalam dialog antara guru 

dan siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia di Pondok 

Pesantren Robitul Istiqomah.  

Sosiolinguistik merupakan kajian tentang bahasa 

yang dikaitkan dengan kondisi dalam masyarakat. Salah 

satunya adalah pemilihan dan penggunaan bahasa. Bidang 

ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa yang ada 

kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam 
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masyarakat disebut sosiolinguistik (Chaer dan 

Agustina,2010:2). 

Sesuai dengan penjelasan ahli di atas bahwa bahasa 

dikaitkan dengan kondisi dalam masyarakat demikian juga 

dengan penggunaan campur kode yang lebih dominan 

agar siswa lebih mudah dalam memahami yang dijelaskan 

oleh guru dan komunikasi lebih lanjut kepada guru.  

Aisyah : Bu, nda kelompok de tugas nion, mana tau kan 

kelompok? 

 

Guru :  Tidak. Kerjakan masing-masing. 

 

Dialog di atas merupakan salah satu contoh campur 

kode yang sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan 

campur kode merupakan pemakaian dua bahasa atau lebih 

dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu 

ke dalam bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, 

dimana unsur-unsur bahasa atau variasi-variasinya yang 

menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi tersendiri 

(Rohmadi, 2010). 

 

 

***** 
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