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BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Landasan Teori

Dalam penyusunan penelitian , landasan teori berperan penting di dalamnya.

Landasan teori berguna sebagai petunjuk dalam pemilihan teori yang akan digunakan

dalam sebuah penelitian, agar penelitian ini jelas dan tidak melebar . Dalam

penulisannya, peneliti diwajibkan memahami teori yang akan digunakan agar

penjelasan yang akan dijabarkan dapat memberikan pemahaman terhadap objeknya.

Dalam penelitian ini acuan yang digunakan adalah sebuah teori pendekatan alih kode.

2.1.1 Pengertian Alih Kode dan Campur Kode

Sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan bahasa sehubungan

dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Sosiolinguistik dapat

juga dikatakan mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan

bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa

yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau sosial (Nababan,

1984: 2).

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). Soewito (dalam Chaer dan Agustina, 2010:

114) membedakan alih kode menjadi dua macam, yaitu alih kode intern dan alih
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kode ekstern. Alih kode intern adalah alih kode peralihan dari bahasa penutur

ke bahasa yang serumpun, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, atau

sebaliknya. Alih kode ekstern adalah alih kode yang terjadi antara bahasa

penutur dengan bahasa asing atau bahasa yang tidak serumpun, seperti dari

bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau sebaliknya.

Menurut Kunjana (2001:20) alih kode adalah istilah umum untuk

menyebutkan pergantian atau peralihan pemakaian dua bahasa atau lebih,

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

Dia juga menyebut apa yang disebut alih kode intern (internal code switching),

yakni yang terjadi antarbahasa daerah dalam suatu bahasa nasional, antardialek

dalam satu bahasa daerah, atau antara beberapa ragam dan gaya yang terdapat

dalam suatu dialek. Adapun yang dimaksud dengan alih kode ekstern (external

code switching) adalah peralihan bahasa yang terjadi antara bahasa dasar (base

language) dengan bahasa asing. Sjalan dengan Suwito (1985: 72-73)

menyatakan bahwa alih kode adalah peristiwa kebahasaan yang disebabkan

oleh faktor-faktor antara lain Penutur (O1), Mitra tutur (O2), hadirnya penutur

ketiga (O3), pokok pembicaraan (topik), untuk membangkitkan rasa humor,

untuk sekadar gengsi.

Ketika alih kode terjadi, motivasi atau alasan penutur untuk beralih kode

adalah suatu pertimbangan penting dalam prosesnya. Menurut Hoffman (1991:
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116), ada sejumlah alasan yang mempengaruhi penutur untuk melakukan alih

kode, yaitu:

1. Mengungkapkan Topik Tertentu. Penutur terkadang memilih untuk beralih

kode dikarenakan untuk mengungkapkan topik tertentu.

2. Mengutip Orang Lain. Penutur beralih kode untuk mengutip pepatah atau

ungkapan dari figur-figur terkenal dari berbagai sumber dan dikutip secara

untuh dalam bahasa aslinya.

3. Mempertegas Sesuatu (Mengungkapkan Solidaritas). Ketika seseorang

yang berbicara menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibunya dan tiba-

tiba ia ingin menegaskan sesuatu, dia baik sengaja atau tidak sengaja, akan

melakukan alih kode untuk menegaskan perkataanya

4. Interjection (Memasukkan Pengisi Kalimat Atau Penghubung Kalimat).

Kata seruan adalah kata-kata atau ungkapan yang dimasukkan ke dalam

kalimat untuk menyampaikan kejutan, emosi yang kuat, atau untuk

mendapatkan perhatian.

5. Pengulangan yang Digunakan Untuk Klarifikasi. Seseorang bilingual bisa

menggunakan kedua bahasa (kode) yang ia kuasai ketika ingin

mengklarifikasi perkataannya, agar dapat dipahami lebih baik oleh

pendengar
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6. Mengklarifikasi Konten Pembicaraan Kepada Lawan Bicara. Alih kode

dalam hal ini terjadi untuk membuat isi pembicaraan berjalan lancar dan

dapat dipahami oleh pendengar.

7. Menyatakan Identitas Kelompok. Alih kode juga dapat digunakan untuk

menyatakan identitas kelompok. Cara komunikasi satu komunitas berbeda

dari orang-orang yang berada di luar komunitas tersebut.

Saville-Troike (1986: 69) juga memberikan beberapa alasan yang

mempengaruhi penutur untuk melakukan alih kode, yaitu :

1. Melembutkan atau Memperkuat Permintaan atau Perintah. Alih kode juga

bisa terjadi untuk melembutkan permintaan dan dapat memperkuat

perintah karena penutur bisa merasa lebih hebat dari pada pendengar

karena dia bisa menggunakan bahasa yang orang lain tidak bisa.

2. Kebutuhan Leksikal. Alih kode terjadi karena kurangnya leksikon yang

setara artinya dalam dua kode berbeda.

3. Mengecualikan Orang Lain Ketika Pembicaraan Ditujukan Hanya Untuk

Lawan Bicara Tertentu. Kadang-kadang penutur ingin berkomunikasi

hanya untuk orang-orang tertentu dan menghindari orang lain agar tidak

terlibat dalam komunikasi yang sama dengan menggunakan bahasa yang

tidak semua orang tahu.

Dalam penjelasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa alih kode adalah

peralihan dari satu bahasa ke bahasa lain yang terjadi karena beberapa faktor,
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dengan tujuan untuk mengungkapkan maksud tertentu. Peristiwa alih kode

dalam akun twitter @Guyonwaton sering terjadi kerena di dalam cuitannya

sering mengambil beberapa bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia

bahkan bahasa Asing yang mana tidak sesuai dengan nama dari akun itu

sendiri yang berasal dari bahasa Jawa.

Kedwibahasaan adalah kemampuan penutur bahasa dalam

menggunakan beberapa bahasa itu sendiri dengan baik. Seorang penutur yang

memiiki keahlian dan kemahiran berbahasa secara menyeluruh yaitu menulis,

membaca, mendengar, dan berbicara.Seorang penutur dikatakan memiliki

kemampuan dwibahasa jika kemampuan berbahasa keduanya hampir sama

baiknya dengan kemampuan bahasa pertamanya.

Menurut Bloomfield (dalam Chaer 2014:65) mengartikan bilingual

sebagai penguasaan yang sama baiknya oleh seseorang terhadap dua bahasa.

Sedangkan menurut Einar Haugen (dalam Chaer 2014:65) mengartikan

sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan tuturan yang lengkap dan

bermakna dalam bahasa lain, yang bukan bahasa ibunya.

Menurut Chaer (2014: 66) mengatakan bahwa kefasihan seseorang

untuk menggunakan dua buah bahasa sangat tergantung pada adanya

kesempatan untuk menggunakan kedua bahasa itu. Jika kesempatannya

banyak maka, maka kefasihan bertambah baik. Jika kesempatannya berkurang

atau sedikit maka kefasihan itupun akan berkurang. Kefasihan atau
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kemampuan terhadap dua bahasa akan memudahkan seseorang untuk secara

bergantian menggunakan kedua bahasa itu.

Suatu keadaan berbahasa ketika seorang penutur mencampur dua atau

lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak berbahasa (speech act)

tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran

bahasa itu sendiri itulah yang disebut campur kode (Nababan dalam Suandi,

2014: 139). Kemudian Fasold (dalam Chaer dan Agustina, 2010: 115) yang

mengatakan bahwa campur kode terjadi apabila seseorang menggunakan satu

kata atau frasa dari satu bahasa. Berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang

terlibat di dalamnya, campur kode dapat dibedakan menjadi beberapa macam

(Suwito dalam Murniati 2015: 31).

1. Penyisipan berupa Kata

Kata atau morfem adalah satuan terkecil pada sebuah tata bahasa

yang dapat di ujarkan secara bebas, dan bisa berdiri sendiri. Adapun

beberapa jenis morfem, salah satunya adalah morfem tunggal, contohnya:

tinggi, pendek, panjang. Terdapat pula morfem gabungan, contohnya:

pejuang, permainan, penghalang. Dalam masyarkat multilingual sangat

memungkinkan terjadinya campur kode, salah satu campur kode yang terjadi

beruba penyisipan bahasa asing atau bahasa daerah dalam tindak komunikasi.

Contoh campur kode beruba penyisipan unsur sebuah kata.

“suwun nggeh. Otewe buanter. ( Terimakasih ya. Dijalan ngebut.)”
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Wacana di atas merupakan contoh campur kode berupa penyisipan

kata. Dapat dilihat bahwa terdapat penyisipan kata bahasa Inggris ke dalam

bahasa Jawa yakni kata otewe. Kata otewe merupakan bahasa Inggris yang

berarti dalam Bahasa Indonesia artinya dijalan.

2. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Frasa

(Kridalaksana, 2008: 66). Chaer (2009: 39) menyatakan bahwa frasa

dibentuk dari dua buah kata atau lebih; dan mengisi salah satu fungsi

sintaksis. Terdapat dua macam frasa, yaitu frasa endosentris dan eksosentris.

Frasa endosentris adalah frasa yang hubungannya sangat erat sehingga kedua

unsurnya tidak dapat dipisahkan sebagai pengisi fungsi sintaksis. Berbeda

dengan frasa endosentris, frasa eksosentris adalah frasa yang jika salah satu

komponennya dihilangkan akan menjadi tidak dipahami. Frasa eksosentris

lebih erat dengan menggunakan kata depan. Kaitannya dengan campur kode

ialah adanya campur kode berbentuk frasa, yaitu penyisipan frasa bahasa

asing atau serumpun ke dalam struktur bahasa penutur. Di bawah ini

merupakan contoh campur kode berupa penyisipan frasa.

“Makan sana, cukup kui go tuku mie nang suroboyo”
‘Makan sana, cukup itu buat beli mie di Surabaya’
Kalimat di atas merupakan contoh campur kode yang berupa

penyisipan frasa ke dalam struktur wacana bahasa Jawa. Hal ini dapat dilihat

dari hadirnya frasa dalam bahasa Indonesia yakni, Makan Sana ‘makan sana’.
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Makan sana dikatakan sebuah frasa karena bersifat nonpredikatif ‘tidak

berkaitan atau berkedudukan sebagai predikat.

3. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berupa Baster

Kridalaksana (2008: 31) baster merupakan gabungan pembentukan

asli dan asing. Berikut adalah contoh campur kode dengan penyisipan berupa

baster. “Hati hati ya guys, ndak kepleset iso mlorot lho.”

Pada contoh morfem ke empat ‘guys’ merupakan contoh campur kode

berupa baster. Hal ini dapat dilihat dari adanya sisipan gabungan bahasa asli

dengan bahasa asing yakni, guys. Kata guys merupakan serapan dari bahasa

Inggris yakni kata ganti orang ke dua (jamak) dan juga kata sapaan. Guys

(gaes) berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu guys yang berarti kalian,

kalian semua, teman teman (https://lektur.id/arti-gaes/, di unduh pada 19

Agustus 2020 pukul 20.00 wib). Apabila kata gaes atau guys digunakan,

maka memunculkan makna tersendiri yang disebut baster.

4. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Perulangan Kata

Perulangan merupakan proses dan hasil pengulangan satuan bahasa

sebagai akibat fonologis atau gramatikal; mis. rumah-rumah, tetamu, bolak-

balik, dsb (Kridalaksana, 2008:193). Campur kode berbentuk perulangan

kata ialah penyisipan perulangan kata dari bahasa asing atau serumpun ke

dalam struktur bahasa penutur. Terdapat empat macam perulangan kata

berdasarkan perulangan akar, yaitu pengulangan utuh, pengulangan sebagian,

https://lektur.id/arti-gaes/
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pengulangan dengan perubahan bunyi, dan pengulangan dengan infiks

(Chaer, 2008: 181). Berikut adalah contoh campur kode berupa perulangan

kata.

‘Hati hati ya gaes, ndak kepleset iso mlorot lho.’
‘hati-hati ya teman-teman, kalau kepleset bisa melorot loh’

Contoh di atas merupan campur kode berupa penyisipan perulangan

kata berbentuk kata dasar penuh dari bahasa Indonesia Hati-hati.

5. Penyisipan Unsur-Unsur yang Berwujud Ungkapan atau Idiom

Idiom adalah 1) konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih,

masing- masing anggota memunyai makna yang ada hanya karena bersama

yang lain, serta konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan

makna anggota-anggotanya. Contoh kambing hitam (Kridalaksana, 2008:

90). Kaitannya dengan campur kode ialah adanya campur kode berbentuk

ungkapan.

6. Penyisipan Unsur-Unsur Berwujud Klausa

Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-

kurangnya terdiri dari subjek dan predikat, dan memunyai potensi untuk

menjadi kalimat (Kridalaksana, 2008:124). Tarmini (2013:26) menyatakan

bahwa klausa merupakan sebuah konstruksi ketatabahasaan yang dapat

dikembangkan menjadi kalimat.
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2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu langkah dalam sebuah penelitian yang

bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh

peneliti baik dalam bentuk jurnal, skripsi, ataupun tesis. Berikut ini merupakan

tinjauan pustaka dari beberapa penelitian mengenai alih kode dan campur kode

sebelumnya.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ronaldo Fisda Costa pada tahun

2017dalam skripsi “Alih Kode dan Campur Kode pada Gelar Wicara Hitam Putih

dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah

Atas” pada skripsi ini, peneliti meneliti tentang bentuk-bentuk alih kode dan campur

kode dalam sebuah acara tv, lalu mengimplikasikan teori tersebut di salah satu

sekolah menengah atas. Pada hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk alih kode

dan campur kode beserta faktor penyebabnya. Alih kode intern yang ditemukan

berupa peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda dan dari bahasa Sunda ke bahasa

Indonesia. Alih kode yang cenderung digunakan di Gelar Wicara Hitam Putih adalah

alih kode ekstern, berupa peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

Selanjutnya, campur kode yang ditemukan berupa campur kode berbentuk kata, frasa,

baster, perulangan kata, ungkapan, dan klausa. Campur kode yang digunakan berupa

penyisipan serpihan bahasa Inggris, Arab, Betawi, dan Sunda ke dalam struktur
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bahasa Indonesia, serta penyisipan serpihan bahasa Indonesia ke dalam

struktur bahasa Inggris.

Selanjutnya penelitian dari Kalangit, Frisilia Ran pada tahun 2016

dalam skripsi yang berjuduli“Alih Kode Dalam Instagram”. Penelitian

membahas tentang apa saja bentuk-bentuk alih kode dalam Instagram. Apa

alasan-alasan yang mempengaruhi terjadinya alih kode dalam Instagram.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Pada penelitian

ini peneliti berhasil mengumpulkan 182 data yang didapatkan peneliti. Data

berupa caption foto dan video, serta komentar dalam Instagram yang

mengandung alih kode di dalamnya. Penulis mengelompokan bentuk-bentuk

alih kode pada caption foto dan video, serta komentar-komentar dalam

Instagram menggunakan teori dari Hoffman (1991 : 112) yang membagi

bentuk-bentuk alih kode berdasarkan ruang lingkup dimana bahasa itu berada

menjadi tiga yaitu, Inter-sentential Switching (Alih kode yang terjadi antar

kalimat), Intra-sentential Switching (Alih kode yang terjadi di dalam kalimat),

dan Emblematic switching (Alih kode simbolis).

Paneliaian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Astri Indriana

Octavita pada tahu 2016 dalam jurnal of English Language Teaching berjudul

“Code Mixing and Code Switcing in Novel The Devil Wears Prada By Lauren

Weisberger: A Sociolinguistic Study”. Penelitian tersebut membahas jenis

percampuran kode dan alih-kode dalam The Devil Wears Prada Novel dengan
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menggunakan studi sosiolinguistik. Pendekatan deskriptif kualitatif untuk

pengumpulan data dan analisis dalam penelitian ini. Data yang diambil dari

novel The Devil Wears Prada oleh Lauren Weisberger. Novel ini dibaca

secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman isi secara keseluruhan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa percampuran kode yang terjadi dalam

novel ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, inner dan outer. Sedangkan, alih

kode dalam kumpulan data dibagi menjadi tiga kategori atau jenis, yang

didefinisikan oleh Poplack (1978/1981): tag switch, inter-sentential switch,

dan intra-sentential switch.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Piantari, Lusi Lian,

Zarmahenia Muhatta, dan, Debby Ayu Fitriani pada tahun 2011 dalam Jurnal

Al-Azhar Indonesia Seri Humaiora berjudul “Alih Kode (Code-Switching)

Pada Status Jejaring Sosial Facebook Mahasiswa”. Penelitia tersebut

membahas tentang alih kode yang terdapat pada status Facebook mahasiswa

UAI dan bentuk yang terkait dengan bentuk-bentuk elemen bahasa yaitu

kalimat, klausa, frasa, dan kata. Selain itu alih kode dalam jejaring facebook

juga menunjukkan pemuculan topic yang berkaitan dengan kehidupan

responden dan situasi yang melatari terjadinya alih kode. Tema atau topik

dalam status yang mengandung alih kode mencakupi tema-tema yang

berkaitan dengan kehidupan sosial, akademik, dan kehidupan pribadi para
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mahasiswa pembuat status alih kode. Status Facebook yang diungguh oleh

mahasiswa memiliki dua jenis alih kode yaitu alih kode antar kalimat (inter-

sentential) dan alih kode dalam kalimat (intra-sentential).Alih kode antar

kalimat mendominasi pemunculan alih kode pada status Facebook

mahasiswa.Kalimat-kalimat yang beralih kode tersebut muncul dalam bentuk

kalimat tunggal, yang sepenuhnya berbahasa Inggris, kalimat majemuk setara

dan bertingkat yang terdiri dari kalimat utuh berbahasa Inggris dan kalimat

gabungan antara klausa berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia.

Tidak hanya itu, Wisnu Sukmawa Pradanta juga melakukan penelitian

pada tahun 2012 dalam skripsiyang berjudul “Pemakaian Alih Kode dan

Campur Kode Bahasa Jawa di Pasar Elpabes Proliman Balapan Surakarta.”

Penelitian tersebut membahas tentang beberapa faktor yang melatarbelakangi

terjdinya alih kode dan campur kode yang terjadi di pasar Elpabes Proliman

Balapan Surakarta. Peneliti juga membahas tentang bagaimana bentuk alih

kode dan campur kode yang terjadi di pasar tersebut. Fungsi dari alih kode

dan campur kode yang terdapat di pasar tersebut. Dan lebih banyak membahas

tentang pemakaian alih kode dan campur kode yang terjadi di pasar Elpabes

Poliman di Surakarta. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan 67

data yang ia kumpulkan berdasarkan teknik wawancara. Penelitian tersebut

membahas pemakaian alih kode dan campur kode yang terjadi di pasar

Elpabes Poliman di Surakarta.
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Penelitian lainnya yang serupa pernah dilakukan oleh Tiffani Lutfida

Putri pada tahun 2018 dalam skripsi berjudul “Alih Kode dan Campur Kode

Penyiaran pada Program Acara Sec (Salma English Corner) di Radio Salma

Fm.’ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana bentuk serta

alasan penggunaan alih kode dan campur kode penyiar dalam program acara

SEC. penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. erdasarkan

penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat siaran program acara SEC

terdapat alih kode dan campur kode yang dilakukan oleh penyiar.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis di bab IV, Peristiwa alih

kode dan campur kode saat bersiaran SEC, disadari atau tidak terjadi

secara runtun. Bentuk alih kode yang banyak digunakan adalah pengalihan

dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sebagai penegasan makna,

kemudian penyebab terjadinya alih kode adalah karena penyiar, lawan

bicara atau pendengar, kehadiran orang ketiga dan perubahan topik

pembicaraan. Kemudian, bentuk campur kode adalah terjadi antara bahasa

Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Penyebab terjadinya campur

kode adalah karena kemampuan bahasa dan sikap dari penyiar.

Penelitian sejenis lainnya juga dilakukan oleh Riska Sibarani pada

tahun 2013 dalam skripsi yang berjudul “Alih Kode dalam Lirik-Lirik Lagu

Cinta Laura.”Dalam skripsi tersebut membahas wujud alih kode, bentuk alih

kode yang meliputi klausa dan kalimat. Masalah yang dibahas dalam
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penelitian ini adalah wujud alih kode dalam lirik lagu Cinta Laura, faktor-

faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya alih kode dalam lirik lagu

Cinta Laura, fungsi alih kode dala lirik-lirik lagu Cinta Laura. Dan tujuan dari

penelitian ini adalah menemukan wujud, factor penyebab, dan fungsi alih

kode dalam lirik-lirik lagu Cinta Laura. Klausa yang ditemukan dalam

penelitian ini ada enam data, klausa terbagi menjadi klausa mayor dan klausa

minor. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Alih Kode dalam

penelitian ini adalah: penutur, pokok pembicaraan, topik, maksud atau

kehendak penutur, dan warna emosi penutur. Terdapat 27 data yang

digunakan dalam penelitian ini.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di atas,

keseluhan membahas tentang alih kode dan campur kode pada objek

penelitian yang berbeda-beda. Ada yang mengambil objek kajiannya dari

akun facebook, instagram, dari sebuah novel, bahkan dari sebuah acara tv

yang diterapkan pada percakapan langsung di sebuah sekolah. Yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya bisa

dilihat dari objek kajiannya. Meskipun sudah ada yang mengkaji campur kode

dan alih kode dari media sosial twitter, tapi akun twitter yang akan dibahas

pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.


