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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah salah satu alat yang digunakan manusia untuk berinteraksi. 

Interaksi yang dilakukan bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Dengan bahasa 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran, ide, perasaan, dan kemauannya kepada 

orang lain. Menurut (KBBI, 2008: 116) bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. 

Setiap orang mampu menguasai setidaknya minimal satu bahasa seperti 

bahasa pertama yaitu bahasa ibu. Penguasaan terhadap lebih dari satu bahasa oleh 

seseorang mengakibatkan kedwibahasaan dalam komunikasi. Kedwibahasaan atau 

bilingualisme adalah peranan dua bahasa oleh pengujar dengan lawan ujarnya 

secara bergantian. Orang yang memakai dua bahasa disebut sebagai bilingual. 

Bilingualisme dipakai untuk pemakaian atau penguasaan dua bahasa oleh 

seseorang sebagai masyarakat bahasa, (Suhardi, 2009:42). 

Penggunaan dua bahasa dalam komunikasi adalah suatu hal yang lazim 

digunakan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai peristiwa alih kode dan 

campur kode. Alih kode merupakan suatu gejala peralihan pemakaian bahasa 

karena berubahnya situasi sedangkan campur kode merupakan suatu gejala 

pencampuran pemakaian bahasa karena berubahnya situasi Appel (dalam Chaer 

dan Agustina, 2004: 107). Peristiwa ini terjadi, karena seseorang mampu 
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menguasai dua bahasa lebih dalam komunikasinya baik menguasai bahasa daerah 

sebagai bahasa ibu, maupun bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. 

Bahkan, tidak sedikit dari mereka menerapkan bahasa asing, misalnya bahasa 

Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa asing lainnya. Bahasa asing yang dimaksud 

merupakan bahasa yang dipelajari yang banyak diterapkan dalam komunikasi. 

Alih kode dan campur kode tidak lepas dari penutur dan situasi saat 

berkomunikasi baik menggunakan bahasa daerah bahasa Indonesia maupun 

bahasa asing. Fenomena salah satu bahasa dari minimal dua bahasa yang dikuasai 

oleh penutur atau mitra tutur yang mampu mendominasi komunikasinya. Hal 

tersebut berkaitan dengan pilihan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 

yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang dimaksud 

meliputi faktor penutur, lawan tutur, perubahan situasi dengan hadirnya orang 

ketiga, perubahan situasi formal ke informal ataupun sebaliknya (Aslinda dan 

Syafyahya, 2007: 86). 

Peristiwa alih kode dan campur kode dapat terjadi kapan saja dan dimana 

saja seseorang berada. Seseorang dapat melakukannya saat anak- anak dan juga 

saat dewasa. Peristiwa alih kode dan campur kode dapat ditemukan di mana saja 

seperti di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan kerja, di media 

cetak, maupun media elektronik. Salah satu bentuk media elektronik, khusunya 

film. 

Film adalah sebuah alat baru yang digunakan untuk menyalurkan hiburan, 

cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian teknis lainnya kepada 

masyarakat melalui bentuk hubungan berupa media audio visual yang mampu 
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memperlihatkan berupa kata-kata, bunyi, citra, dan kombinasinya. Sobur (dalam 

Oktavianus, 2015: 3). Film merupakan suatu potongan kehidupan nyata yang 

dibuat sedemikian rupa untuk dapat dinikmati oleh penikmatnya. Dialog atau 

percakapan yang ada di dalam film juga sama seperti yang umum digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Seorang aktor yang menuturkan dialog di dalam film harus menggunakan 

bahasa yang komunikatif agar mudah dimengerti oleh penonton. Di dalam suatu 

film, sutradara yang membuat dialog sering melakukan penyisipan beberapa unsur 

kata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai macam dan tujuan 

di dalam skenario yang akan diperankan oleh aktor. Terdapat beragam bahasa 

dalam peristiwa campur kode di dalam film. Tentunya peristiwa ini disadari atau 

tidak karena mempunyai faktor tertentu, diantaranya latar belakang tokoh yang 

akan diperankan oleh sang aktor. Sama halnya dengan film Yowis Ben ini, di 

dalamnya juga terdapat dialog-dialog yang mengandung peristiwa campur kode. 

Film Yowis Ben ini merupakan salah satu film yang cukup banyak diminati 

penonton. Salah satu film bergenre komedi yang beredar di masyarakat dan 

pernah tayang hampir di seluruh bioskop tanah air Indonesia pada tahun 2018 

yaitu film Yowis Ben yang diproduksi oleh Chand Parwez Servia dan Viaz Servia 

yang disutradarai oleh Bayu Skak dan Fajar Nugros. Film Yowis Ben pernah 

mendapatkan penghargaan Anugrah Lembaga Sensor Film untuk Film Bioskop 

Usia 13+ pada tahun 2018. Film Yowis Ben adalah film remaja yang dirilis pada 

22 Februari 2018. Film ini mengisahkan tentang persahabatan antara Bayu, 

Nando, Doni, dan Yayan yang diwarnai dengan drama percintaan dan masalah 
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keluarga. Dialog yang ada dalam film Yowis Ben menggunakan Bahasa Jawa 

khususnya Bahasa Jawa dialek arek Malang dan juga berlatar belakang kota 

Malang.  

Film Yowis Ben ini sangat inspiratif bagi penonton, khusunya remaja, 

karena dalam film ini mengangkat kehidupan remaja dan memiliki pesan moral 

yang disampaikan melalui dialog antar tokoh. Selain mengandung nilai moral dan 

memberikan inspirasi bagi penikmat film, film ini juga mengenalkan bahasa Jawa. 

Dialog yang digunakan dalam film Yowis Ben sebagian besar menggunakan 

bahasa Jawa yang dicampur dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing. 

Penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing yang terjadi pada dialog film tersebut 

ditujukan untuk memberikan kesan bahwa pada peristiwa campur kode pada saat 

ini mengalami banyak peningkatan dan menjadi popular untuk digunakan salah 

satunya sebagai film. 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, peristiwa campur kode 

dalam film ini menarik untuk diteliti karena dialog antartokoh yang ada didalam 

film tersebut menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa dan bahasa Indonesia) dan 

bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris) yang dikuasai secara bergantian 

dalam dialog yang diucapkan. Maka tidak menutup kemungkinan terjadinya 

campur kode. Film ini menjadi film pertama yang 90 persen dialognya 

menggunakan bahasa Jawa, karena penulis film ini ingin mengangkat bahasa Jawa 

agar tidak dipandang sebelah mata. Di sisi lain penelitian ini juga menyisipkan 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Arab. Tokoh yang berperan 

dalam film Yowis Ben berasal dari pulau Jawa seperti Malang, Surbaya, Jakarta. 
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Tokoh dalam film ini sangat menguasai beberapa bahasa yang digunakan dalam 

dialog film tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah tersebut, untuk mencapai pembahasan 

yang tepat diperlukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana bentuk campur kode dalam film Yowis Ben? 

2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya campur kode dalam 

film Yowis Ben? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan bentuk campur kode dalam film Yowis Ben. 

2) Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya campur kode dalam film 

Yowis Ben. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat 

teoretis dan praktis. 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data baru penelitian linguistik 

khususnya pada bidang sosiolinguistik. Di samping itu penelitian ini juga dapat 

digunakan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Manfaat penelitian ini bagi pembaca dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Bagi pembaca  

Di harapkan bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan dan 

dapat menjadi sumber tinjauan pustaka dam memperkaya referensi 

untuk penelitian di masa yang akan datang tentang campur kode dalam 

film. 

2) Bagi masyarakat  

Dapat menambah pengetahuan bahasa dan wawasan tentang 

pemakaian bahasa Jawa yang mengalami peritiwa campur kode dalam 

dialog film. 

3) Bagi pemerintah  

Di harapkan sebagai sumber acuan pendidikan mengenai ilmu 

linguistik, khususnya teori campur kode dalam kajian sosiolinguistik 

pada objek film. Serta sebagai pertimbangan untuk pengenalan pada 

jenjang SMA. 

1.6 Operasionalisasi Konsep 

Dalam sebuah penelitian, operasionalisasi konsep memiliki arti yang 

penting karena berisi penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian. 

Selain itu, operasionalisasi konsep dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas dan terarah untuk menghindari penafsiran yang salah mengenai 
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istilah tersebut, sehingga diperoleh batasan-batasan yang jelas dan pengertiannya 

tidak kabur. Dalam penelitian ini konsep yang akan dioperasionalkan adalah : 

1) Sosiolinguitik  

Studi bidang ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan bahasa 

yang digunakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. 

2) Campur Kode 

Suatu gejala percampuran kode dengan memasukkan unsur-unsur bahasa yang 

berupa kata, frasa, atau klausa dalam satu tindak tutur. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini nantinya akan dibangun oleh beberapa pokok pikiran yang 

dituangkan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Bab-bab 

yang ada secara umum dan keseluruhannya saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, operasionalisasi konsep 

dan sistematika penelitian. 

Bab II merupakan kerangka teori dan kajian pustaka. Kerangka teori dalam 

penelitian ini meliputi tentang sosiolinguistik, campur kode. 

Bab III merupakan metode penelitian. Metode penelitian berisikan sumber 

data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil 

analisis data. 
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Bab IV merupakan analisis data. Analisis data yang ada dalam penelitian 

ini meliputi analisis bentuk dan faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode 

dalam film Yowis Ben. 

Bab V berisi simpulan dan saran penelitian ini. 
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