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BAB IV

ANALISIS DATA

Pada bab IV akan dibahas mengenai beberapa hal tentang faktor penyebab

terbentuknya alih kode dan campur kode, makna dari alih kode dan campur kode, dan

bentuk dari alih kode dan campur kode dari akun @GuyonWaton. Penulis

menganalisis bentuk-bentuk alih kode pada tweet danretweetbalasan pada positingan

gambar atau video yang ditulis pada akun@GuyonWaton.

4.1 Bentuk Alih Kode dan Campur Kode pada Akun Twitter @GuyonWaton

Bagi kebanyakan orang, twitter merupakan media untuk mencurahkan

berbagai macam perasaan dan fikiran yang bisa diungkapkan secara bebas. Banyak

berbagai infomasi yang bisa trending dalam kurun waktu yang cepat melalui twitter.

Melalui media twitter, banyak sekali kita jumpai penggunaan bahasa bilingual.

Penggunaan bahasa bilingual berhubungan dengan alih kode dan campur kode.

@GuyonWaton adalah akun twitter yang dibuat pada tahun 2011. Admin dari akun

tersebut berasal dari daerah Jawa Tengahan, bisa dilihat dari tweets (cuitan) yang

ditulis oleh admin yang banyak menggunakan bahasa Jawa dialek Jawa Tengah.

Berikut adalah data dan penjelasan yang berhasil peneliti kumpulkan untuk

membahas alih kode pada akun@GuyonWaton.



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

31

SKRIPSI ALIH KODE DAN CAMPUR... KHOIRUN NISA

4.1.1 Bentuk Alih Kodepada Akun Twitter @GuyonWaton

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis alih kode berdasarkan

bentuknya. Bentuk alih kode sendiri terbagi menjadi dua yaitu alih kode intern

dan 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.

Peneliti berhasil mengumpulkan 23 data yang diteliti pada akun twitter

@GuyonWaton. Dari penelitiana ini, terdapat 14 data alih kode intern dan 9

data alih kode ekstern. Hal tersebut membuktikan bahwa alih kode intern pada

akun twitter @GuyonWaton lebih mendominasi dibandingkan alih kode

ekstern.
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4.1.1.1 Alih Kode Intern pada Akun Twitter @GuyonWaton

Berikut adalah kumpulan-kumpulan data yang berupa tweets,

balasan tweet, dan balasan tweets yang di retweet pada akun

@GuyonWaton. Alih kode intern adalah alih kode peralihan dari

bahasa penutur ke bahasa yang serumpun, seperti dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa, atau sebaliknya.

Data 1

Data 1 ditulis pada 23 Maret 2020

O1 : “Sekjen DPR RI semua anggota DPR RI ingin
memastikan dirinya dan keluarganya terbebas dan

tidak terpapar COVID19.
Antaranews.com/berita/1375158”

O2 : “aku juga mau dong pak, emang situ aja yang ingin !!!
DPR EGOIS!!!”

O3 : “koe sopo?”

Pada data (1) terdapat alih kode intern. Peralihan yang terjadi

dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa berupa kalimat. Retweet yang

ditulis oleh akun @Guyonwaton menunjukkan adanya bentuk alih

kode intern. Alih kode berawal dari akun @antaranews.com menulis
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tweetmenggunakan bahasa Indonesia formal yang berhubungan

dengan pencegahan tertularnya covid19 khusus untuk anggota DPR.

Isinya Sekjen DPR RI semua anggota DPR RI ingin memastikan

dirinya dan keluarganya terbebas dan tidak terpapar COVID19.

Sebagai rasa tidak terima dengan tertulisnya tweet dan

diberlakukannya tes tersebut, admin dari akun @GuyonWaton (O2)

me-retweet dan berkomentar dengan menggunakan bahasa

Indonesiaaku juga mau dong pak, emang situ aja yang ingin !!! DPR

EGOIS!!!.Dalam tweet tersebut ada akun yang bernama @diahindarr

(O3) berkomentar dengan menggunakan bahasa Jawa ragam

Ngokokoe sopo? yang artinya ‘kamu siapa?’ dengan menggunakan

bahasa Jawa.

Alih kode terjadi pada peralihan tuturan dari bahasa Indonesia

yang digunakan oleh O1 dan O2 lalu berubah ke bahasa Jawa ragam

Ngoko oleh O3. Alih kode intern yang terjadi dengan maksud untuk

menyadarkan admin dari akun @GuyonWaton, kalau pemilik akun

tersebut bukan seorang anggota DPR dan tidak difasilitasi hal yang

sama agar terhindar dari covid19.

Data 2
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Data 2 ditulis pada 01 September 2020

O1 : “Mana nih yang sering bikin status pejuang subuh? Sudah
lelah kah?”

O2 : ”Alhamdulillah raono kesele ton”
O1 : “Mangatss!!”

Data (2) merupakan peristiwa alih kode intern dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa. pada tweet yang ditulis oleh akun

@Guyonwaton. Peristiwa alih kode pada data ini berawal pada akun

@GuyonWaton (O1) menulis tweet dengan menggunakan bahasa

Indonesia ragam informalMana nih yang sering bikin status pejuang

subuh? Sudah lelah kah.

Peristiwa peralihan bahasa pada data ini tertulis pada balasan

tweet akun @taqriabduL(O2) dengan menggunakan bahasa Jawa

ragam ngokoalhamdulillah raono kesele tonyang artinya

‘alhamdulillah tidak ada rasa lelah ton’. Dapat dibuktikan bahwaalih

kode intern terjadi pada peralihan ragam bahasa Indonesia ke ragam

bahasa Jawa.
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Data 3

Data 3 ditulis pada 29 Mei 2020.

O1 : “Lipstikmu merk opo dek?”
O2 : “Merk honda mas”
O3 : “Ra ngunu mbak”

Data (3) menunjukkan adanya peristiwa alih kode intern dari

bahasa Jawa ragam Ngoko ke bahasa Indonesia ragam informal.

Bentuk alih kode pada data (3) adalah alih kode intern dari bahasa

Jawa ke bahasa Indonesia. Peralihan bahasa terjadi ketika ada pemilik

akun yang bernama @knkarina membalas tweet tersebut menggunakan

bahasa Indonesia merk honda mas, lalu dijawab lagi oleh pemilik akun

yang bernama @yasminezhrV menggunakan bahasa Jawa ragam

ngoko Ra ngunu mbak yang artinya ‘Bukan gitu mba’. Dapat

dibuktikan bahwa alih kode Intern terjadi pada peralihan bahasa Jawa

ragam ngoko ke bahasa Indonesia.

Data 4
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Data 4 ditulis pada 28 Mei 2020

O1 : “Mungkin ada tape ketan sisa lebaran, bisa lho di donasikan
ke saya”

O2 : “meh gae brem po ton”
O3 : “Mas mahku enek loh”

Tweet pada data (4) ditulis pada 28 Mei 2020. pemilik akun

@GuyonWaton menanyakan kepada orang di twitter perihal makanan

yang biasa disediakan pada saat lebaran atau Idul Fitri, dengan maksud

ingin meminta makanan yang tersisa untuk diberikan kepada pemilik

akun@GuyonWaton.

Bentuk alih kode pada data (4) adalah alih kode intern.

Peralihan bahasa pada data tersebut adalah peralihan bahasa dari

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa.Alih kode terjadi saat pemilik akun

@GuyonWaton menulis tweet menggunakan bahasa Indonesia

informal Mungkin ada tape ketan sisa lebaran, bisa lho di

donasikanke saya. Akun @nnnazola (O2) mengomentari tweet

tersebut menggunakan bahasa Jawa ragam Ngoko meh gae brem po

ton yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘mau bikin brem ya ton’.
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Pemilik akun @si_treek (O3) menjawab tweetmas mahku enek loh

artinya ‘mas di rumahku ada loh’. Dari uraian tersebut dapat

dibuktikan bahwa adanya alih kode intern yang terjadi dari bahasa

Indonesia ragam informal ke bahasa Jawa ragam ngoko pada akun

twitter @GuyonWaton.

Data 5

Data 5 ditulis pada 15 Agustus 2020

O1 : “Ko puter balik kira-kira di depan ada apa ya?”
O2 : “Aku: otw omahe de e mergo seminggu ra ono kabar

Pas tekan omahe jebul gek ono gendakane. Auto mbalik
metu kno belok kanan trabas tross”

Tweet pada data tersebut menunjukkan adanya alih kode intern

dan ekstern. Tweet tersebut ditullis berdasarkan video yang diunggah

oleh akun twitter @GuyonWaton, menggunakan bahasa Indonesia

‘kok puter balik kira-kira di depan ada apa ya?’.

Data (5) menunjukkan adanya peralihan bahasa dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa. Peralihan kode pada pada data (5) terjadi

ketika balasan tweet akun @dippaell yang menggunakan bahasa Jawa
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ragam ngoko Aku: otw omahe de e mergo seminggu ra ono kabar.

Pas tekan omahe jebul gek ono gendakane, auto mbalik metu kno

belok kanan trabas teros yang artinya ‘Aku: pergi ke rumah dia karena

seminggu ga ada kabar, pas sampai di rumahnya ternyata lagi ada

pacarnya. Otomatis balik lagi lewat sana belok kanan trabas terus’.

Terdapat beberapa kata yang mengandung bahasa Inggris pada

tweet balasan di akun @dippaell pada kata otw (on the way) yang

artinya ‘dijalan’ dan auto yang artinya ‘otomatis’ pada tweet Aku: otw

omahe de e mergo seminggu ra ono kabar Pas tekan omahe jebul gek

ono gendakane. Auto mbalik metu kno belok kanan trabas tross

beberapa kata bahasa Inggris yang digunakan pada tweet tersebut

membuktikan adanya alih kode ekstern yang terjadi pada data (5).

Pada balasan komentar tweet tersebut tidak hanya

mengandung unsur bahasa Jawa, namun juga terdapat bahasa Inggris,

yang menimbulkan terjadinya alih kode intern dan ekstern.

Data 6

Data 6 ditulis pada tanggal 25 Mei 2020.
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O1 : “Nitip ton, duitmu sek yo”
O2 : “Kalimat paling horor”
O1 : “Wah, kulino dititipi. Tapi rak diganti”

Data (6) ditulis pada tanggal 25 Mei 2020. Tweet ini ditulis

dengan maksud menjelaskan tentang seseorang yang nitip kepada

temannya yang ingin membeli sesuatu tapi menggunakan uang

temannya dulu dengan kalimat Nitip ton, duitmu sek yo, pemilik akun

@GuyonWaton menegaskan bahwa kalimat tersebut merupakan

kalimat yang menakuktkan karena khawatir uang yang dipinjam untuk

membelikan sesuatu tersebut tidak dikembalikan.

Data (6) menunjukkan adanya alih kode intern yang terjadi dari

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode terjadi ketika pemilik

akun @panggilakuDWL menulis tweet menggunakan bahasa Jawa

ragam ngoko Nitip ton, duitmu sek yo yang artinya ‘Nitip ton, pake

uangmu dulu ya’. Akun @GuyonWaton (O2) membalas tweet dengan

menggunakan bahasa Indonesia ragam informal Kalimat paling

horor.Dikomentari oleh akun @PanggilakuDWL menggunakan

bahasa Jawa ragam ngoko Wah, kulino dititipi. Tapi rak diganti yang

artinya ‘wah padahal sudah dititipi, tapi tidak diganti’.

Dari penjelasan berikut menandakan adanya alih kode intern

yang terjadi pada data di atas dari bahasa Jawa ragam ngoko ke bahasa

Indonesia.
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Data 7

Data 7 ditulis pada 24 Mei 2020

O1 :“Pap baju lebaran mu dong gaes, pake hastag
#papbajulebaran yak”

O2 :“iki baju lebaran taun wingi ton, soale taun iki ra mudik, ra
poto-poto wong ga kemana-mana dikosan aja”

Data (7) ditulis oleh pemilik akun @GuyonWaton,Dalam tweet

ini peralihan bahasa yang terjadi adalah alih kode intern.Pada data (7)

menunjukkan adanya alih kode intern yang terjadi dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa. Peralihan bahasa terjadi ketika pemilik

akun @GuyonWaton (O1) menulis tweet dengan bahasa Indonesia

ragam informal Pap baju lebaran mu dong gaes, pake hastag

#papbajulebaran yak.

Pemilik akun @fany_dl (O2) mengomentari sebuah

tweetterrsebut menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko iki baju

lebaran taun wingi ton, soale taun iki ra mudik, ra poto-poto wong ga

kemana-mana dikosan aja yang artinya ‘ini baju lebaranku tahun lalu

ton, soalnya tahun ini tidak mudik, tidak foto-foto kan ga kemana-

mana dikosan saja’. Dari penjelasan tersebut membuktikan bahwa
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adanya alih kode intern yang terjadi pada data di atas.

Data 8

Data 8 ditulis pada 31 Juli 2020

O1 : “Do mbakar opo gaes”
O2 : “Mbakar kenangan”
O3 : “Mas bagi-bagi info keadaan sapi yang menginjak jempol

kakinya kekeyi dong mas?’

Data (8) ditulis oleh pemilik akun @GuyonWaton dengan

tujuan untuk bertanya kepada para pengguna Twitter yang lain, akun

tersebut menanyakan perihal apa yang orang-orang bakar pada saat

hari raya Idul Adha. Pada data ini, ditemukan alih kode intern yang

terjadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa.

Pada data (8) menunjukkan adanya alih kode intern yang

terjadi dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Terbukti ketika pemilik

@GuyonWaton (O1) menulis tweet menggunakan bahasa Jawa ragam

ngoko do mbakar opo gaes. Akun @kamuduluaja (O3) membalas

tweet menggunakan bahasa Indonesia ragam Informal Mas bagi-bagi
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info keadaan sapi yang menginjak jempol kakinya kekeyi dong mas

Padahal tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton (O1)

menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko.

Dari penjelasan berikut membuktikan bahwa adanya alih kode

intern yang terjadi pada data di atas dari bahasa Jawa ragam ngoko ke

bahasa Indonesia.

Data 9

Data 9 ditulis pada 26 Juli 2020

O1 : “Rasane piknik gimana sih?”
O2 : “Piknik nan ngisor kali jahwong wae golek sompel”
O3 : “Nganuu”
O4 : “Mbuh wes lali”

Data (9) ditulis oleh pemilik akun @GuyonWaton dengan

maksud untuk menanyakan apakah pengguna twitter yang lain pernah

merasakan piknik? Dan bagaimana rasanya ketika piknik. Pada data

ini terdapat alih kode intern dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa.
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Pada data (9) terdapat adanya alih kode intern yang terjadi dari

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Terbukti ketika pemilik akun

@GuyonWatonmenulis tweet menggunakan bahasa Indonesia ragam

informal Rasane piknik gimana sih?. Pemilik akun @Alayubu (O2)

membahasa tweet tersebut dengan menggunakan bahasa Jawa ragam

ngoko isi dari tweetnya adalah Piknik nan ngisor kali jahwong wae

golek sompel yang artinya ‘Piknik di bawah kali jahwong aja cari

makanan’, terdapat juga pada balasan tweet oleh akun @dvlbd (O3)

nganuu yang penggunaannya dalam bahasa Jawa tergantung dari

konteks kalimatnya. Jika yang terdapat pada tweet tersebut kata Nganu

bisa diartikan ‘begitu, ya begitu, ya seperti itu’ dan sebagainya.

Terdapat pula peralihan bahasa pada akun @willyagustian (O4) Mbuh

wes lali yang artinya ‘tidak tahu sudah lupa’.

Penjelasan dari data (9) menunjukkan adanya alih kode intern

yang terjadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam ngoko.

Data 10

Data 10 ditulis pada 13 Agustus 2020

O1 : “lagi dan lagi, seolah semua penunggu di laut selatan



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 44

SKRIPSI ALIH KODE DAN CAMPUR... KHOIRUN NISA

memperingatkan saya untuk menepi. Karena jujur, saya berada
di bibir batu. Yang sewaktu-waktu ombak bisa naik. Habis foto
ini, saya bahkan sudah terkena ombak di belakang saya. Mau
tidak mau saya akhirnya menepi ke pasir”

O2 : “Hati-hati ya gaes, ndak kepleset iso mlorot lho”

Data (10) ditulis pada tanggal 13 Agustus 2020. Tweet pada

data di atas mengandung peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke

bahasa Jawa. Tweet yang di retweet dengan komentar oleh akun

@GuyonWaton, maksudnya adalah untuk mengingatkan orang-oranag

yang bermain di laut, agar tidak terpeleset. Dari tweet yang ditulis oleh

akun @berbijawa, merupakan sebuah berita terjadinya kecelakaan saat

berada di laut.

Pada data (10) terdapat adanya alih kode intern dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa, terbukti dari balasan retweet oleh akun

@GuyonWaton (O2) pada kalimat Hati-hati ya gaes, ndak kepleset iso

mlorot lho yang artinya ‘Hati-hati ya semua, awas kepleset bisa

melorot lho’. Dari penjelasan ini membuktikan bahwa pada data (10)

adanya alih kode intern dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam

ngoko.

Data 11
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Data 11 ditulis pada 01 Juni 2020

O1 : “Hidup itu seleksi alam, entah seleksi pertemanan, pekerjaan,
bahkan pacaran. Jadi mending diam dan menunggu saja biar
waktu yang menjawab -Gus Poyen”

O2 : “Moso yo diam tanpa langkah? Yo gak berkembang ton”
O3 : “Ha nek meneng tok ra ngopo-ngopo yo goblok, sing jenenge

seleksi alam ke dewe kudu siap tempur dinggo bertahan neng
puncak. Seleksi nek nunggu wektu yo ceto kalah”

Data (11) merupakan tweet yang ditulis oleh akun

@GuyonWaton, makna dari tweet tersebut berisi sebuah nasehat

tentang hidup yang ia kutip dari seseorang bernama Gus Poyen.

Tweetyang dibuat oleh akun @GuyonWaton mendapatkan respon

positif dari pengguna akun lain dengan menggunakan ragam bahasa

Jawa. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peralihan bahasa dari

bahasa Indonesiake bahasa Jawa ragam ngoko.

Data (11) menunjukkan adanya peralihan bahasa dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa. Dapat dilihat dari tweetyang ditulis oleh

akun @GuyonWaton (O1) menggunakan bahasa Indonesia hidup itu

seleksi alam, entah seleksi pertemanan, pekerjaan, bahkan pacaran.

Jadi mending diam dan menunggu saja biar waktu yang menjawab -
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Gus Poyen. balasan yang ditulis oleh akun @muhammadafif (O2)

menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko yaitu Moso yo diam tanpa

langkah? Yo ga berkembang ton yang artinya adalah ‘Masa ya diam

tanpa langkah? Ya tidak berkembang ton’.

Terdapat juga pada balasan tweet akun @mixdha (O3) yaitu ha

nek meneng tok ra ngopo-ngopo yo goblok, sing jenenge seleksi alam

ke dewe kudu siap tempur dinggo bertahan neng puncak. Seleksi nek

nunggu wektu yo ceto kalah. Artinya dalam bahasa Indonesia ‘kalau

diam saja tidak melakukan apa-apa ya bodoh, yang namanya seleksi

alam tu kita harus siap tempur untuk bertahan di puncak. Seleksi kalau

cuma nunggu waktu ya pasti kalah. Dari penjelasan tersebut

menandakan bahwa Alih kode intern bisa terjadi dari bahasa Indonesia

ke bahasa Jawa ragam ngoko.

Data 12

Data 12 ditulis pada 09 Juni 2020

O1 : “Rekomendasi makanan dong daerah kalian yang yahud”
O2 : “Warung nasi pecel tertinggi di Indonesia nasi pecel mbok

Yem, 3.150Mdpl”
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O3 : “Tau mangan sego thiwul iwak teru rung ton”
O4 : “Sego pecel yu Sri karo tahu tepo mbah 6. Ngawi, manteb

tenan luur”

Makna dari tweet ini adalah bertanya kepada pengguna twitter

tentang makanan enak yang terdapat di daerah masing-masing.

Balasan pada tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

mengandung unsur alih kode.

Data (12) menunjukkan adanya peralihan bahasa dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa. Alih kode terjadi pada peralihan tuturan

akun @GuyonWaton (O1) menggunakan bahasa Indonesia pada

tweetRekomendasi makanan dong daerah kalian yang yahud dan

tuturan akun @rishard_official (O2) warung pecel tertinggi di

Indonesia, nasi pecel mbok Yem 3.150Mdpl. Beralih ke bahasa Jawa

pada tweet akun @irvan_praja (O3) menggunakan tau mangan sego

thiwul iwak teri rung ton? Yang artinya ‘pernah makan nasi jagung

ikan teri tidak ton?’ dan tweet pada akun @tulussaputra88 (O4) sego

pecel yu Sri karo tahu tepo mbah 6. Ngawi, manteb tenan lurr yang

artinya ‘nasi pecel bu Sri sama tahu tepo mbah 6. Ngawi, mantab

sekali teman’.Dari penjelasan tersebut sudah membuktikan adanya alih

kode intern dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam Ngoko.

Data 13
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Data 13 ditulis pada 26 Juli 2020

O1 : “Lagi pengen aplut tapi ra nganggo caption. Beeeen”
O2 : “Sering terjadi di sosmed sebelah”
O3 : “Benn”
O4 : “Hooh ton hooh manut aku ko hooh”

Makna dari tweet pada data tersebut, admin @GuyonWaton

menceritakan kalau pemilik akun tersebut ingin mengunggah sebuah

file tapi tidak menggunakan judul pada unggahannya tersebut. Tweet

yang ditulis akun @GuyonWaton mendapat banyak respon dari

pengguna twitter yang lain dengan menggunakan bahasa Jawa. Hal itu

yang menyebabkan terjadinya peralihan bahasa pada data (13).

Pada data (13) menunjukkan adanya peralihan bahasa dari

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ragam ngoko.Alih kode terjadi pada

peralihan tuturan akun @GuyonWaton (O1) menggunakan bahasa

Jawa pada tweet lagi pengen aplut tapi ra nganggo caption. Been yang

artinya ‘Lagi pengen unggah tapi tidak menggunakan judul’. Pada

tweet O1 terdapat sisipan bahasa Jawa dan Bahasa Inggris pada kata

Aplut (upload) yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘unggah’ dan kata
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caption yang artinya ‘judul’. Terdapat pula sisipan bahasa Jawa pada

kata been yang artinya ‘biarin’. Pemilik akun @tidakbolehkosong (O2)

membalas tweet menggunakan bahasa Indonesia ragam Informal

sering terjadi di sosmed sebelah, hal ini menunjukkan adanya

peralihan bahasa Jawa ragam ngoko ke bahasa Indonesia.

@akusiapainiya (O3) yang membalas tweet tersebut been yang

artinya ‘biarin’ lalu dilanjut dengan balasan tweet pada akun

@ichaindrynd (O4) hooh ton hooh manut aku ko hooh yang artinya

‘iya ton iya aku nurut ko iya’. Dari penjelasan tersebut sudah

membuktinya bahwa adanya peralihan bahasa Indonesia ke bahasa

Jawa dan bahasa Inggris.

Data 14

Data 14 ditulis pada 23 Maret 2020

O1 : “papfotodirumah dong, foto apapun, jangan lupa hastag
#papfotodirumah”

O2 : “masih kerja dong? Piye?.
O1 : “Ya nanti”
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Data di atas menunjukkan adanya alih kode intern. Alih kode

terjadi pada peralihan tuturan akun @GuyonWaton (O1) dari bahasa

Indonesiapapfotodirumah dong, foto apapun, jangan lupa hastag

#papfotodirumah. Kemudian akun @Auliaarmwt (O2) menjawab

dengan tuturan dalam bahasa Jawa ragam ngoko masih kerja dong?

Piye pada kata piye? dalam bahasa Indonesia artinya ‘gimana?’. Hal

tersebut menunjukkan adanya alih kode intern dari bahasa Indonesia

ke bahasa Jawa ragam ngoko.

4.1.1.2 Alih Kode Ekstern pada Akun Twitter @GuyonWaton

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.

Data 15

Data 15 ditulis pada 06 April 2020.

O1 : “Pemerintah mewajibkan pake masker sedangkan masker
susah banget carinya, apa pemerintah ga mikir juga ciwi-ciwi
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yang sudah susah payah pake make up glowing mahal
harganya? Kesian.”

O2 : “Rasah nggo make up ra bakal ketok cukup pake pensil alis.”

Pada data (15) terdapaat alih kode ekstern. Bentuk alih kode

intern dan ekstern yang terjadi pada data tersebut terlihat dari balasan

tweet dari akun twitter@Perri_Kecil.

Bentuk peristiwa alih kode pada data di atas ada beberapa

bentuk yaitu alih kode intern dan ekstern. Alih kode intern terjadi

ketika akun @GuyonWaton (O1) menulis tweet dengan menggunakan

bahasa IndonesiaPemerintah mewajibkan pake masker sedangkan

masker susah banget carinya, apa pemerintah ga mikir juga ciwi-ciwi

yang sudah susah payah pake make up glowing mahal harganya?

Kesian. Kemudian @Perri_Kecil (O2), menjawab tweet tersebut

dengan menggunakan ragam bahasa Jawa ngoko Rasah nggo make up

ra bakal ketok cukup pake pensil alis.

Terdapat juga alih kode ekstern yang terletak pada kata make

up berasal dari bahasa asing yang artinya dalam bahasa Indonesia

‘riasan atau dandan’. Tidak hanya itu, terdapat juga alih kode ekstern

pada tweet @GuyonWaton (O1) pada kalimat make up glowing yang

artinya dalam bahasa Indonesia adalah ‘riasan (dandan) yang bersinar’.

Pada tweet ini menunjukkan bahwa peristiwa alih kode intern dan

ekstern bisa terjadi pada satu percakapan dari bahasa Indonesia ke
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bahasa Jawa dan bahasa Inggris.

Data 16

Data 16 ditulis pada 29 Maret 2020

O1 : “Ga tau lagi deh sama kampung yang cuma ikut-ikutan
lockdown tapi ga tau prosedurnya. Cuma asal asal pasang
spanduk tulisan lockdown”

O2 : “hanya karena trend, mereka lockdown tanpa mengikuti
aturan pemerintah atau mengantongi ijin dari pihak terkait.
Arep liwat ndi we ngndi-ngndi di blokade, ya allah ya allah”

Data (16) merupakan tweet yang mengandung unsur alih kode

intern dan alih kode ekstern. dalam tweet ini pemilik akun

@GuyonWaton menulis tweet yang mengungkapkan keresahannya

perihal kampung atau daerah tinggal yang akses jalannya ditutup

karena COVID19. Akan tetapi kampung yang ditutup tidak mengerti

peraturan yang berlaku. Bentuk alih kode yang terjadi pada data (16)

adalah bentuk alih kode intern dan ekstern.

Pada data (16) terdapat alih kode intern dan alih kode ekstern.

Bisa dilihat dari balasan tweet yang ditulis oleh akun @AMarkonas
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menggunakan tiga ragam bahasa sekaligus. Pada awal kalimat O2

menggunakan ragam bahasa Indonesia pada tweet hanya karena lalu

disisipi dengan ragam bahasa Inggris pada frasa trend dan

lockdownyang dalam bahasa Indonesia trend adalah ‘kecenderungan

(sesuatu yang sedang viral)’. Lockdown secara harfiah artinya

‘dikunci’ namun pada masa pandemi seperti saat ini, lockdown bisa

diartikan sebagai ‘penutupan akses pada perbatasan wilayah’ kata

lockdown adalah istilah umum digunakan saat ini oleh berbagai negara

di dunia. Dilanjut pada kalimat selanjutnya yang menggunakan ragam

bahasa Jawa pada kalimat Arep liwat ndi we ngndi-ngndi di blokade,

ya allah ya allah yang artinya dalam ragam bahasa Indonesia ‘mau

lewat mana dimana-mana di tutup, ya Allah ya Allah’. Pada tweet

yang ditulis oleh pemilik akun @GuyonWaton juga ada satu kata yang

ditulis menggunakan ragam bahasa Inggris pada kata lockdown.

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa adanya alih kode

intern dan ekstern dalam satu tindak komunikasi dari bahasa Indonesia

ke bahasa Jawa dan bahasa Inggris.

Data 17
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Data 17 ditulis pada 12 April 2020

O1 : “Dulu kalau hari minggu habis jalan-jalan share foto main
pak caption..”terimakasih untuk hari ini sayang”. Iya itu dulu
banget”

O2 : “TFT”

Data (17) menunjukkan adanya alih kode ekstern pada ragam

bahasa Indonesia ke ragam bahasa Inggris. Pada data tersebut

menunjukkan sebuah ungkapan ketika seorang pasangan yang

mengunggah foto ke media sosialnya setelah menghabiskan waktu

bersama dengan judul ‘Terimakasih untuk hari ini’.

Pada data (17) terdapat alih kode ekstern. Akun

@GuyonWaton menulis tweet menggunakan bahasa Indonesia ragam

informal dulu kalau hari minggu habis jalan-jalan share foto main pak

caption..”terimakasih untuk hari ini sayang”. Iya itu dulu banget.

balasan komentar O2 oleh akun @Futriauliaa_ menggunakan bahasa

Inggris yang menyebabkan terjadinya peralihan bahasa dari bahasa

Indonesia menjadi bahasa Inggris. Tweet komentar yang ditulis oleh

@Futriauliaa_ (O2) TFT adalah singkatan bahasa Inggris yaitu Thanks

for today dalam bahasa Indonesia artinya ‘Terimakasih untuk hari ini’.
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Tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton (O1) terdapat

kata yang menggunakan bahasa Inggris pada kata Caption dalam

bahasa Indonesia artinya ‘Judul’. Dari penjelasan berikut dapat

membuktikanpada data (17) alih kode terjadi pada peralihan ragam

bahasa Indonesia ke ragam bahasa Inggris.

Data 18

Data 18 ditulis pada 26 Maret 2020

O1 : “Kuat nggeh pak @jokowi, pokoke kulo manut pak dirumah
saja

O2 : “#KeepStrongMyPresident@jokowi”
O3 : “Tahun yang berat buat beliau, sehat selalu pak @jokowi stay

safe & health juga buat kita semua”
O4 : “Yowes ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati”
O5 : “Mesakke tooonn”
O6 : “Kuat lan sabar nggeh pak pres”

Data (18) ditulis untuk mengungkapkan rasa berbela sungkawa

atas meninggalnya ibunda dari pak Jokowi saat berada di masa

pandemi. Pada data tersebut menunjukkan adanya alih kode intern dan

ekstern.
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Bentuk alih kode pada data (18) adalah bentuk alih kode intern

dan alih kode ekstern. Peristiwa peralihan bahasa pada data tersebut

terdapat alih kode intern pada ragam bahasa Jawa krama ke ragam

bahasa Jawa Ngoko pada balasan tweet akun @Luckyenjang (O5)

membalas tweet menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko Mesakke

tooonn yang artinya ‘Kasihan toon’, pada akun @Pemudatersesatt (O4)

Yowes ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati yang artinya ‘Yauda

saya jalani sekuat hati saya’.

Terdapat juga peralihan bahasa dari ragam bahasa Jawa ke

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada balasan tweet akun

@Radenjati13 (O3) Tahun yang berat buat beliau, sehat selalu pak

@jokowi stay safe & health juga buat kita semua yang artinya ‘Tahun

yang berat buat beliau, sehat selalu pak @jokowi tetap berhati-hati

&jaga kesehatan juga buat kita semua’, dalam tweet balasan

@Ratumonalisa (O2) Keep strong my President @jokowi yang artinya

dalam bahasa Indonesia ‘Tetap kuat presidenku @jokowi’.

Pada data (18) menunjukkan adanya peralihan bahasa intern

dan eksten yang terjadi dalam satu percakapan. Alih kode intern terjadi

pada bahasa Jawa ragam krama ke bahasa jawa ragam ngoko.

Sedangkan alih kode ekstern terjadi pada bahasa Indonesia ke bahasa

Inggris.
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Data 19

Data 19 ditulis pada 22 Mei 2020

O1 : “Sudah ya bagi thrnya, maaf cuma dikit, sek penting
insyaallah iso gawe wong seneng. Sehat trus buat kalian
semua”

O2 : “Barakallah sukses terus”
O3 : “Aamiin aamin”
O4 : “Aku rung entuk ton , aku nesu”

Data (19) ditulis pada tanggal 22 Mei 2020. Tweet ini ditulis

oleh pemilik akun @GuyonWaton dengan maksud untuk memberikan

hadiah berupa uang tunai kepada orang-orang yang ada di twitter

dalam rangka hari raya. Terdapat alih kode intern dan ekstern yang

terjadi pada tweet tersebut.

Pada data (19) menunjukkan adanya alih kode intern dan

ekstern yang terjadi dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa

Arab. Alih kode terjadi ketika akun @GuyonWaton menulis tweet

menggunakan bahasa Indonesia Sudah ya bagi thrnya, maaf cuma

dikit, sek penting insyaallah iso gawe wong seneng. Sehat trus buat

kalian semua. Pemilik akun@sekarftra (O2) membalas tweet yang
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ditulis oleh akun @GuyonWaton dengan balasan Barakallahsukses

terus. Barakallah adalah kata dari bahasa Arab yang biasa orang

islami ucapkan ketika mendapatkan suatu berkah atau rezeki. Arti dari

kata barakallah itu sendiri adalah berkah dari Allah. Arti dari tweet

yang ditulis oleh akun @sekarftra (O2) dalam bahasa Indonesia adalah

‘Berkah dari Allah, sukses terus’. Terdapat juga sisipan bahasa Arab

yang digunakan oleh pemilik akun @GuyonWaton pada tweet yang

ditulisnya, yaitu pada kata Insyaallah yang artinya ‘Jika Allah

mengizinkan’.

Selain alih kode intern, pada data (19) juga terdapat alih kode

ekstern. Terdapat pada tweet yang ditulis oleh akun @khesyamadea

(O4) Aku rung entuk ton, aku nesu yang artinya dalam bahasa

Indonesia adalah ‘Aku belum dapet ton, aku marah’.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa alih kode

intern dan ekstern, bisa terjadi pada satu percakapan sekaligus. Alih

kode intern terjadi pada bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, sedangkan

alih kode ekstern terjadi pada bahasa Indonesia dan Jawa ke bahasa

Arab .

Data 20
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Data 20 ditulis pada 22 Juli 2020

O1 : “Ada yang punya frame minion ukuran 20 made in Japan ?
tak tukune kalau ada”

O2 : “ Neng fb biasane akeh mas”
O3 : “Nduene Phoneix ton gelem ga?”

Data pada tweet ini ditulis oleh pemilik akun @GuyonWaton

dengan maksud untuk menanyakan kepada orang-orang di twitter, jika

akun @GuyonWaton mencari sebuah frame atau bingkai ukuran 20

yang berasal dari Jepang, kalau ada ingin dibeli. Pada data ini terdapat

alih kode intern dan ekstern.

Pada data (20) terdapat alih kode intern dan ekstern yang

terjadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Alih

kode intern yang terjadi pada data di atasa adalah ketika akun

@GuyonWaton menulis tweet dengan menggunakan ragam bahasa

Indonesia Ada yang punya frame minion ukuran 20 made in Japan ?

tak tukune kalau ada. Peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa

dapat dilihat dari pemilik akun @indradavidCTID (O2) yang

membalas tweet menggunakan bahasa Jawa ragam ngokoNeng fb
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biasane akeh mas yang artinya ‘Di fb biasanya banyak mas.

Terdapat sisipan bahasa Inggris pada balasan tweet tersebut

yaitu pada kata Facebook yaitu media sosial yang ada selain twitter

dan instagram. Terbukti pula pada balasan akun @dickysetia (O3)

Nduene phoneix ton gelem ga? yang artinya ‘Punyanya phoneix ton,

mau ga?’. Adapun beberapa sisipan kata bahasa Inggris yang ditulis

oleh pemilik akun @GuyonWaton (20) yaitu terdapat pada kata made

in Japan yang artinya ‘dibuat di Jepang’. Dari penjelasan di atas

menunjukkan bahwa alih kode bisa intern dan ekstern bisa terjadi

dalam satu percakapan sekaligus.

Data 21

Data 21 ditulis pada 22 Mei 2020

O1 : “Yang mau THR 300 ribu silahkan mensen aku pake hastag
#GUYONWATONBAGITHR ga usah follow gpp, tak tunggu
sampai jam 10 malam. Nanti saya secara acak 1 orang yang
beruntung, dari pada gabut”

O2 : “Nek iki konten positif semoga menginspirasi dilancarkan
rejeki ojo kesel tumindak becik
#GUYONWATONBAGITHR”

O3 : “Give Away tanpa syarat.. Semoga selalu menjadi inspirasi
banyak orang untuk berkarya #GUYONWATONBAGITHR
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Maksud dari tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton yaitu

perihal admin dari akun @GuyonWaton yang ingin membagihan THR

senilai 300 ribu kepada satu orang prmilik akun twitter yang beruntung

yang akan admin pilih. Tweet tersebut mendapat respon positif dari

banyak orang, karena pemilik akun@GuyonWaton berniat untuk bagi-

bagi rezeki.

Di postingan tweet tersebut, banyak sekali komentar-komentar

dengan menggunakan bahasa yang beragam. Sehingga menyebabkan

terjadinya peralihan bahasa, tidak hanya intern, ada juga peralihan

bahasa ekstern.Pada data (21) terdapat alih kode intern dan alih kode

ekstern. Alih kode intern dari bahasa Indonesia ke ragam bahasa Jawa

Krama, terbukti dari akun @GuyonWaton menulis tweet

menggunakan bahasa Indonesia Yang mau THR 300 ribu silahkan

mensen aku pake hastag #GUYONWATONBAGITHR ga usah follow

gpp, tak tunggu sampai jam 10 malam. Nanti saya secara acak 1

orang yang beruntung, dari pada gabut.

Balasan tweet pemilik akun @musuhrupokoco (O2), balasan

tweetnya meenggunakan bahasa Jawa ragam ngoko Nek iki konten

positif semoga menginspirasidilancarkanrejeki ojo kesel tumindak

becik #GUYONWATONBAGITHR yang artinya ‘Jika ini konten positif

semoga menginspirasi dilancarkan rezeki jangan lelah berbuat baik
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#GUYONWATONBAGITHR’.

Terdapat juga alih kode ekstern pada balasan tweet pemilik

akun @sofyarahma (O3), balasan tweetnya adalah Give Away tanpa

syarat. Semoga selalu menjadi inspirassi banyak orang untuk

berkarya #GUYONWATONBAGITHR terdapat alih kode berupa

penyisipan kata Give Away yang artinya dalam bahasa Indonesia

adalah ‘Bagi-bagi hadiah’. Dari penjelasan tersebut membuktikan

bahwa alih kode intern dan ekstern bisa terjadi pada satu percakapan,

tergantung dari penutur dan mitra tuturnya. Peralihan bahasa atau alih

kode intern pada data di atas dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa,

dan alih kode ekstern dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

Data 22

Data 22 ditulis pada 18 Juni 2020

O1 : “Kayaknya berat banget harimu, sini cerita ada apa?”
O2 : “Shut up and gimme back rest”

Makna dari tweet yang ditulis oleh akun@GuyonWaton adalah
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membantu pemilik akun di twitter untuk menceritakan keluh kesah

yang dirasakan. Tweet tersebut terdapat alih kode ekstern dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris pada orang yang membalas tweet yang

ditulis oleh akun@GuyonWaton.

Pada data (22) terdapat alih kode ekstern, terbukti pada

tweetakun @GuyonWaton yang menggunakan bahasa Indonesia

Kayaknya berat banget harimu, sini cerita ada apa. Pemilik akun

@sukma_aji48(O2) membalas tweet menggunakan bahasa Inggrisshut

up and gimme back rest yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah

‘diam kamu dan beri aku istirahat’. Uraian tersebut membuktikan

adanya alih kode ekstern yang terjadi pada data di atas dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris.

Data 23

Data 23 ditulis pada 01 Juni 2020

O1 : “Tak parani tak apiki malah kemaki, yo yo yo. Mencak
mencak tur maneni. Piye yoo piye. Koe sing ngutang malah
garang”

O2 : “Come on yo yo”

Terdapat alih kode ekstern yang terjadi pada data (23). Makna
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dari tweet yang ditulis adalah perihal orang yang memiliki hutang dan

sulit untuk ditagih, bahkan si penghutang malah jauh lebih galak dari

pada si pemberi hutang. Pada tweet di atas terdapat peralihan bahasa

dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris.

Data (23) terdapat alih kode ekstern dari bahasa Jawa ke

bahasa Inggris. Terbukti padaTweet yang ditulis oleh akun

@Jaselyrasane (O1) menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko Tak

parani tak apiki malah kemaki, yo yo yo. Mencak mencak tur maneni.

Piye yoo piye. Koe sing ngutang malah garang. mendapat balasan

komentar dari pemilik akun balasan komentar pemilik akun

@GuyonWaton (O2) Come on yo ,yang artinya ‘Ayolah ayo’. Dari

penjelasan tersebut membuktikan bahwa alih kode bisa terjadi dari

ragam bahasa Jawa ragam ngoko ke bahasa Inggris dalam suatu

percakapan informal.

4.1.2 Bentuk Campur Kode pada Akun Twitter@GuyonWaton

Selain alih kode, peneliti juga akan menganalisis campur kode

berdasarkan bentuknya, pada akun twitter @GuyonWaton. Adapun beberapa

bentuk campur kode intern dan campur kode ekstern, berdasarkan unsur

kebahasaan yaitu, campur kode berwujud kata, campur kode berwujud frasa,

Campur kode baster, campur kode berwujud perulangan kata, campur kode

berupa ungkapan atau idiom, dan campur kode bewujud klausa. Berikut adalah
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analisi campur kode berdasarkan bentuknya pada data yang sudah peneliti

kumpulkan.

4.1.2.3 Bentuk Campur Kode Intern pada Akun Twitter@GuyonWaton

Campur kode merupakan pencampuran kode atau bahasa pada suatu

percakapan dalam satu kalimat. Bentuk campur kode sendiri terbagi menjadi

dua yaitu campur kode intern dan campur kode ekstern. Berikut adalah data

analisis campur kode intern pada akun @GuyonWaton.

Data 24

Data 24 ditulis pada 19 Juli 2020

O1 : “Asupan story, sehat urusan keri”
‘Tambahan cerita, sehat urusan nanti’

Data (24) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode intern dan campur kode ekstern pada data tersebut

berupa monolog.

Campur kode ekstern berupa penyisipan kata terjadi pada kata story
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berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah

‘cerita’ masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan pada akun

@GuyonWaton yaitu bahasa Jawa. Campur kode intern berupa penyisipan

frasa terdapat pada kata asupan. Asupan berasal dari kata dasar asup dan

ditambah sufiks (an) .

Asupan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga

asupan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan

segala yang dibendakan, terbukti dari data tersebut, menggunakan kata asupan

yang berhubungan dengan perihal kesehatan. Masuk ke dalam bahasa inti

yang digunakan pada akun @GuyonWaton yaitu bahasa Jawa. ika bahasa inti

pada tweet di atas digabung menjadi satu kalimat inti menjadi ‘Asupan story,

sehat urusan keri’

Data 25

Data 25 ditulis pada 05 Juni 2020

O1 : “Kekeyi mesakke yo, trending no 1 langsung di takedown
sama youtube, keknya ono sek nglaporke lirik bukan boneka
meh podo karo lagune sek nglaporke. Satu lagi menurutku
mergo comene bullyan labeh. Bedo crita sama comen
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bullyan-bullyan konten yang lain, karena mereka ga
trending paleka contone”.

‘Kekeyi kasihan ya, terkenal no 1 langsung diturunkan sama
youtube, sepertinya ada yang melaporkan lirik bukan boneka
hampir sama lagunya dengan yang melaporkan. Satu lagi
menurutku karena komentarnya gangguan semua. Beda
ceritanya dengan komentar gangguan-gangguan konten yang
lain, karena mereka tidak terkenal seperti Paleka contohnya’.
Data (25) merupakan tweet yang ditulis oleh akun

@GuyonWaton. Bentuk peristiwa campur kode intern dan ekstern

yang terdapat pada data tersebut berupa monolog. Pada data di atas

terdapat campur kode ekstern pada beberapa kata di dalam tweetnya.

Campur kode ekstern berupa penyisipan frasa terjadi pada kata jadian

berbahasa inggris yaitu kata trending berasal dari kata dasar trend yang

artinya ‘terkenal’ mendapat sufiks (ing) yang artinya sedang. Jika keduanya

digabung artinya ‘sedang terkenal’. Masuk ke satu bahasa inti pada tweet akun

@GuyonWaton yaitu bahasa Jawa.

Campur kode ekstern berupa penyisipan frasa terlihat juga pada kata

take down berasal dari bahasa inggris yang artinya take adalah ‘mengambil’

dan kata down artinya ‘turun’. Jika keduanya digabung artinya

‘menghapuskan’. Masuk ke satu bahasa inti pada tweet yang ditulis akun

@GuyonWaton yaitu bahasa Jawa. Campur kode berupa frasa yaitu bullyan

yang berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang artinya ‘benteng’, kata bully

pada bahasa Indonesia artinya ‘menyakat’ atau ‘mengganggu’ dengan

tambahan sufiks (an) berubah makna menjadi ‘gangguan’.
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Masuk ke satu bahasa inti yaitu bahasa Jawa pada data tersebut juga

terdapat campur kode intern. Jika bahasa inti pada tweet di atas digabung

menjadi satu kalimat inti menjadi Kekeyi mesakke yo,pada kata mesakke

merupakan bahasa Jawa yang artinya ‘Kasihan’. meh podo karo lagune sek

nglaporke. Pada kata meh podo merupakan kata yang berasal dari bahasa

Jawa yang artinya ‘hampir sama’, pada kata mergo yang artinya ‘karena’.

Uraian dari data di atas membuktikan bahwa adanya campur kode

intern dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, dan campur kode ekstern pada

bahasa Jawa atau Indonesia ke bahasa Inggris yang terjadi pada satu kalimat.

Data 26

Data 26 ditulis pada 06 Agustus 2020

O1 : “Mbah fuckboy tertangkap”
‘kakeknya lelaki bajingan tertangkap’

Data (26) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data tersebut berupa kalimat, yang terdapat sisipan

kata bahasa Inggris, sehingga dikategorikan ke dalam campur kode ekstern.
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Campur kode ekstern berupa penyisipan kata terjadi pada katafuckboy

yang biasa diucapkan oleh generasi milenial. Kata tersebut sudah tidak awam

lagi untuk diucapkan. Arti kata fuckboy itu sendiri adalah ‘bajingan’ kata

tersebut biasa digunakan untuk menjuluki kaum pria yang seringkali

mempermainkan perasaan wanita. Masuk ke dalam bahasa inti yang biasa

akun @GuyonWaton gunakan yaitu bahasa Jawa, menjadi ‘Mbahe fuckboy

tertangkap’

Data 27

Data 27 ditulis pada 13 Agustus 2020

O1 : “Tetap waspada ya lur. Doakan semoga lekas ketemu,
kejadian laka laut di pantai Wedi Ombo Gunung Kidul
Yogyakarta. Waktu kejadian: Rabu, 12 Agustus 2020 pukul:
07:00 wib. Tkp: Pantai Wedi Ombo Gunung
Kidul”
‘tetap waspada ya teman-teman. Doakan semoga lekas ketemu,
kejadian laka laut di pantai Wedi Ombo Gunung Kidul
Yogyakarta. Waktu kejadian: Rabu, 12 Agustus 2020 pukul:
07:00 wib. Tkp: Pantai Wedi Ombo Gunung Kidul”

Data (27) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode intern pada tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode intern berupa sisipan
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kata dalam bahasa Indonesia.

Campur kode berupa sisipan kata bahasa Jawa terdapat pada kata lurr.

Kata tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa Timuran,

singkatan dari kata ‘sedulur’ disingkat menjadi ‘lur’ yang artinya ‘saudara

atau teman-teman’. Kata tersebut biasa digunakan oleh orang Jawa Timuran

untuk memanggil teman yang seumuran dengan lebih akrab.

masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan pada akun@GuyonWaton

yaitu bahasa Indonesia menjadi “Tetap waspada ya lur. Doakan semoga lekas

ketemu, kejadian laka laut di pantai Wedi Ombo Gunung Kidul Yogyakarta.

Waktu kejadian: Rabu, 12 Agustus 2020 pukul: 07:00 wib. Tkp: Pantai Wedi

Ombo Gunung Kidul”

Data 28

Data 28 ditulis pada 07 Juli 2020

O1 : “Mbok aku diucapke selamat sore”
‘sebaiknya aku diucapin selamat sore’

Data (28) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun

@GuyonWatonadalah campur kode intern berupa monolog. Pada data di atas

terdapat campur kode intern dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia.
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Campur kode berupa sisipan frasa bahasa Indonesia pada tweetyang

ditulis oleh akun @GuyonWaton terdapat pada frasa selamat sore. Selamat

sore berasal dari kata dasar ‘selamat’ pengertian selamat sore adalah mudah-

mudahan selamat pada sore hari (ini). Masuk ke dalam bahasa inti yang

digunakan pada akun @GuyonWaton yaitu bahasa Jawa menjadi ‘Mbok aku

diucapke selamat sore’.

Data 29

Data 29 ditulis pada 26 Juli 2020

O1 : “Rasane piknik gimana sih?”
‘Rasanya piknik gimana sih?’

Data (29) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode intern pada data di atas yang ditulis oleh akun

@GuyonWaton berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode

intern dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia.

Campur kode berupa sisipan kata bahasa Jawa pada tweet yang ditulis

oleh akun @GuyonWaton pada kata rasane. Rasane berasal dari bahasa Jawa,

dari kata dasar ‘rasa’ ditambahi akhiran ’e’. Dalam bahasa Indonesia yang
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artinya ‘rasanya’. Masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan pada akun

@GuyonWaton yaitu bahasa Jawa menjadi ‘Rasane piknik gimana sih?’.

Data 30

Data 30 ditulis pada 06 Agustus 2020

O1 : “Nek ono lomba agustusan, lomba opo sek optimis koe mesti
menang”
Kalau ada lomba agustusan, lomba apa yang optimis kamu

pasti menang’

Data (30) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode intern dari bahasa

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia .

Campur kode berupa sisipan kata dalam bahasa Indonesia pada tweet

yang ditulis oleh akun @GuyonWaton pada kata optimis. Optimis berasal dari

kata dalam bahasa Indonesia menurut KBBI artinya ‘orang-orang yang selalu

berpandangan baik’ dalam menghadapi segala hal’. Masuk ke dalam bahasa

Inti yaitu bahasa Jawa menjadi ‘Nek ono lomba agustusan, lomba opo sek

optimis koe mesti menang’.

Data 31
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Data 31 ditulis pada tahun 2020

O1 : “Wes ketemu, suwun guys. Mari makan”
‘Sudah ketemu, terimakasih teman-teman. Mari makan’

Data (31) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. pada data di atas terdapat campur kode ekstern dari bahasa

Jawa ke bahasa Inggris.

Campur kode pada data di atas berupa sisipan kata bahasa Inggris pada

kata guys. Kata tersebut sudah menjamur dalam bahasa pergaulan, misaslnya

di obrolan sehari-hari. Arti kaya guys sendiri adalah ‘teman-teman’. Masuk ke

dalam bahasa inti yang digunakan pada akun @GuyonWaton yaitu bahasa

Jawa menjadi ‘Wes ketemu, suwun guys. Mari makan”.

4.1.2.4 Bentuk Campur Kode Ekstern pada Akun Twitter@GuyonWaton

Cammpur kode ekstern adalah percampuran kode atau bahasa dari

bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ke bahasa Asing. Pada data dibawah ini

akan diuraiakan beberapa data temuan mengenai campur kode ekstern pada

akun @GuyonWaton.
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Data 32

Data 32 ditulis pada tahun 2020

O1 : “Jauhi cinta pake perasaan, dekati cinta pake penghasilan.
Jare lord Hotman Paris”
‘Jauhi cinta pake perasaan, dekati cinta pake penghasilan.
Kata lord Hotman Paris’

Data (32) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode intern pada data di atas berupa monolog, yang terdapat

sisipan kata bahasa Inggris dan bahasa Jawa, sehingga termasuk ke dalam

campur kode intern dan ekstern.

Campur kode ekstern berupa penyisipan kata terjadi pada kata lord

berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ‘raja’.

Berbeda dengan tweet sebelumnya yang menggunakan bahasa inti bahasa

Jawa, pada tweet data di atas bahasa inti yang digunakan adalah bahasa

Indonesia. Campur kode intern berupa penyisipan kata terjadi pada kata jare

yang berasal dari bahasa Jawa artinya ‘katanya’. Masuk ke dalam bahasa inti

yang ditulis oleh akun @GuyonWaton yaitu bahasa Indonesia menjadi ‘Jauhi

cinta pake perasaan, dekati cinta pake penghasilan. Jare lord Hotman Paris’.
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Data 33

Data 33 ditulis pada 26 Juli 2020

O1 : “Lagi pengen upload tapi ra nganggo caption. Been”
‘Lagi pengen unggah tapu tidak pakai judul. Biarin’

Data (33) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode ekstern pada tweet yang ditulis oleh akun@GuyonWaton

berupa monolog.

Campur kode berupa sisipan kata bahasa Inggris terdapat pada kata

upload berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia

‘unggah’. Masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan pada akun

@GuyonWaton yaitu bahasa Jawa. Campur kode ekstern berupa sisipan kata

bahasa Inggris terdapat pada kata caption yang artinya dalam bahasa

Indonesia adalah ‘judul’. masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan pada

akun @GuyonWaton yaitu bahasa Jawa menjadi ‘Lagi pengen upload tapi ra

nganggo caption. Been’.

Data 34
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Data 34 ditulis pada 23 Mei 2020

O1 : “Sahur terakhir, semangat buat kalian semua guys”
‘Sahur terakhir, semangat buat kalian semua teman-teman’

Data (34) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa baster. Pada data tersebut terdapat campur kode ekstern berupa sisipan

kata bahasa Inggris.

Campur kode berupa sisipan kata bahasa Inggris pada tweet yang

ditulis oleh akun @GuyonWaton terdapat pada kata guys yang berasal dari

kata bahasa Inggris. Kata tersebut sudah menjamur dalam bahasa pergaulan,

misaslnya di obrolan sehari-hari. Arti kaya guys sendiri adalah ‘teman-teman’.

Masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan pada akun @GuyonWaton yaitu

bahasa Indonesia menjadi ‘Sahur terakhir, semangat buat kalian semua guys.

Data 35

Data 35 ditulis pada 28 April 2020
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O1 : “TL ku isine foto bupati Klaten”
‘Peristiwa ku isinya foto bupati Klaten’

Data (35) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode ekstern pada data di atas yang ditulis oleh akun

@GuyonWaton berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode

ekstern dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa.

Campur kode berupa sisipan frasa bahasa Inggris pada tweet yang

ditulis oleh akun @GuyonWaton pada kata TL yaitu singkatan dari Timeline.

Timeline berasal dari kata bahasa Inggris, kata dasarnya ‘time’ yang artinya

waktu dan ‘line’ yang artinya garis. Jika digabung menjadi ‘garis waktu’.

Menurut KBBI definisi kata timeline adalah garis waktu, linimasa atau alur

waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal

aktivitas. Masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan pada akun

@GuyonWaton yaitu bahasa Jawa menjadi ‘Timeline ku isine foto bupati

Klaten’.

Data 36

Data 36 ditulis pada 11 Mei 2020

O1 : “Btw wes batal poso peng piro guys?”
‘ngomong-ngomong sudah batal puasa berapa kali teman-

teman?’
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Data (36) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode ekstern pada data di atas yang ditulis oleh akun

@GuyonWaton berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode

ekstern dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa.

Campur kode berupa sisipan perulangan kata dalam bahasa Inggris

pada tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton pada kata btw singkatan

dari by the way. By the way berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam

bahasa Indonesia adalah ‘ngomong-ngomong’. ngomong-ngomong atau

omong-omong berasal dari kata dasar ‘omong’ yang artinya ‘cakap atau

bicara’. Terdapat Pula campur kode pada kata guys yang berasal dari kata

bahasa Inggris. Kata tersebut sudah menjamur dalam bahasa pergaulan,

misaslnya di obrolan sehari-hari. Arti kaya guys sendiri adalah ‘teman-teman’.

Kedua data tersebut masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan pada akun

@GuyonWatonmenjadi ‘“By yhe way wes batal poso peng piro guys?’.

Data 37

Data 37 ditulis pada 21 Juli 2020
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O1 : “Fase pacaranmu lagi ngalami fase opo iki? Mesra? Hambar?
Nggantung po wes meh pedot?”

‘Masa pacaranmu lagi mengalami tahap apa ini? Mesra? Hambar?
Nggantung atau sudah mau putus?’

Data (37) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode intern dari bahasa

Indonesia ke bahasa Jawa.

Campur kode pada data di atas berupa sisipan kata bahasa Indonesia

pada kata fase. Fase menurut KBBI merupakan tingkatan masa (perubahan

atau perkembangan). Masuk ke dalam bahasa inti yaitu bahasa Jawa menjadi

‘Fase pacaranmu lagi ngalami fase opo iki? Mesra? Hambar? Nggantung po

wes meh pedot?’.

Data 38

Data 38 ditulis pada 29 Maret 2020

O1 : “Ga tau lagi deh sama kampung yang cuma ikut-ikutan
lockdown tapi ga tau prosedurnya. Cuma asal-asal pasang
spanduk tulisan lockdown”
‘Ga tau lagi dek sama kampung yang cuma ikut-ikutan ditutup
tapi ga tau prosedurnya. Cuma asal-asal pasang spanduk
tulisan ditutup’
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Data (38) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode ekstern dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris.

Campur kode pada data di atas berupa sisipan frasa dalam bahasa

Inggris pada kata lockdown. Lockdown berasal dari kata dasar lock yang

artinya ‘kunci’ dan down artinya ‘turun’. Secara harfiah artinya ‘dikunci’

namun pada masa pandemi seperti saat ini, lockdown bisa diartikan sebagai

penutupan akses pada perbatasan wilayah kata lockdown adalah istilah umum

digunakan saat ini oleh berbagai negara di dunia. Masuk ke dalam bahasa inti

yang digunakan akun@GuyonWaton menjadi ‘Ga tau lagi deh sama kampung

yang cuma ikut-ikutan lockdown tapi ga tau prosedurnya. Cuma asal-asal

pasang spanduk tulisan lockdown’

Data 39

Data 39 ditulis pada 21 Juli 2020

O1 : “Dan semua akan menjadi youtubers pada akhirnya”
‘Dan semua akan menjadi pengguna youtube pada akhirnya’
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Data (39) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode ekstern dari bahasa

Indonesia ke bahasa Inggris.

Campur kode pada data di atas berupa sisipan kata dalam bahasa

Inggris pada kata youtubers. Youtubers merupakan istilah yang digunakan

untuk menggunakan pengguna Youtube. Istilah ini lebih sering digunakan

untuk menggambarkan pengguna Youtube yang membuat konten di Youtube

atau memiliki channel Youtube. Aplikasi youtube sendiri berasal dari

California, dari hal itu pastinya kata youtube sendiri berasal dari bahasa Asing.

Masuk ke dalam bahasa inti yaitu bahasa Indonesia menjadi ‘Dan semua akan

menjadi youtubers pada akhirnya’.

Data 40

Data 40 ditulis pada 22 Juni 2020

O1 : “Update gempa telat rung yo? Tangi turu soale”
‘Memperbaharui gempa telat belum ya? Bangun tidur

soalnya’

Data (40) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.
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Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode ekstern dari bahasa

Inggris ke bahasa Indonesia.

Campur kode pada data di atas berupa sisipan kata dalam bahasa

Inggris pada kata update. Kata Update berasal dari bahasa Inggris yang

artinya ‘memperbaharui. Kata update saat ini merupakan bahasa yang paling

umum digunakan di seluruh dunia. Masuk ke dalam bahasa Inti yaitu bahasa

Jawa menjadi‘Update gempa telat rung yo? Tangi turu soale’.

Data 41

Data 41 ditulis pada 19 Juli 2020

O1 : "Nganti ra ngerti nek moto gp wes mulai minggu iki, gara-
gara ratau delok tv babarblas. Fix sek salah ruang guru karo
koe sek ratau ngenei ruang rindu”
‘sampai tidak tahu kalau moto gp sudah mulai minggu ini,

gara- gara gapernah lihat tv sama sekali. Pasti yang salah ruang guru
sama kamu yang gapernah memberi ruang rindu’

Data (41) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode ekstern dari bahasa
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bahasa Jawa ke bahasa Inggris.

Campur kode pada data di atas berupa sisipan kata dalam bahasa

Inggris pada kata fix. Fix merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris

yang artinya ‘tetap atau sudah ditetapkan’. Masuk ke dalam bahasa inti pada

akun @GuyonWaton yaitu bahasa Jawa menjadi ‘Nganti ra ngerti nek moto

gp wes mulai minggu iki, gara-gara ratau delok tv babarblas. Fix sek salah

ruang guru karo koe sek ratau ngenei ruang rindu’.

Data 42

Data 42 ditulis pada tahun 2020.

O1 : “Ben podo kancane, btw golek krangjang rotan nandi yo?”
‘Biar ssama temanku, ngomong-ngomong cari keranjang
rotan dimana ya?’

Data (42) merupakan tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton.

Bentuk campur kode pada data di atas yang ditulis oleh akun @GuyonWaton

berupa monolog. Pada data di atas terdapat campur kode ekstern dari bahasa

bahasa Jawa ke bahasa Inggris.

Campur kode berupa sisipan perulangan kata dalam bahasa Inggris

pada tweet yang ditulis oleh akun @GuyonWaton pada kata btw singkatan

dari by the way. By the way berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam
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bahasa Indonesia adalah ‘ngomong-ngomong’. ngomong-ngomong atau

omong-omong berasal dari kata dasar ‘omong’ yang artinya ‘cakap atau

bicara’. Masuk ke dalam bahasa inti yang digunakan oleh akun

@GuyonWaton yaitu bahasa Jawa menjadi ‘Ben podo kancane, btw golek

krangjang rotan nandi yo?’

4.2 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Alih Kode

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode intern dan alih

kode ekstern. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah dari segi

penutur, lawan tutur, berubahnya topik pembicaraan, berubahnya situasi dari situasi

formal ke tidak formal atu sebaliknya, dan bisa juga karena hadirnya orang ketiga.

Pada data yang peneliti ambil akan dijelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan

terjadinya alih kode intern maupun ekstern.

4.2.1 Faktor yang Menyebabkan Alih Kode Intern

Berikut adalah kumpulan-kumpulan data yang berupa tweets, balasan

tweet, dan balasan tweets yang di retweet pada akun @GuyonWaton. Yang akan

di teliti mengai faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode intern.

Data 1

O1 : “Sekjen DPR RI semua anggota DPR RI ingin
memastikan dirinya dan keluarganya terbebas dan tidak
terpapar COVID19.
Antaranews.com/berita/1375158”

O2 : “aku juga mau dong pak, emang situ aja yang ingin !!!
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DPR EGOIS!!!”
O3 : “koe sopo?”

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada data (1) adalah

kehadiran orang ketiga atau orang lain yang latar belakang bahasanya berbeda

dengan bahasa yang biasa dipakai oleh penutur dan mitra tutur. Hal tersebut

yang menyebabkan terjadinya alih kode pada data di atas.

Data 2

O1 : “Mana nih yang sering bikin status pejuang subuh? Sudah
lelah kah?”

O2 : ”Alhamdulillah raono kesele ton”
O1 : “Mangatss!!”

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada data (2) adalah

berubahnya topik pembicaraan. topik pembicaraan yang dibangun pada data

di atas menyebabkan para pengguna twitter lainnya ingin merespon tweet

yang ditulis oleh akun @GuyonWaton. Topik yang dibangun oleh admin

@GuyonWaton berupa pertanyaan, sehingga pengguna akun lain ingin

membalas tweet tersebut dengan menggunakan bahasa yang beragam,

sehingga memicu terjadinya alih kode. Situasi yang dibangun dalam tweet

tersebut adalah situasi informal hal tersebut juga yang memicu terjadinya alih

kode.

Data 3

O1 : “Lipstikmu merk opo dek?”
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O2 : “Merk honda mas”
O3 : “Ra ngunu mbak”

Faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan bahasa pada tweet

tersebut adalah berubahnya topik permbicaraan yang menjawab tweet tersebut

dengan bahasa Indonesia dan jawaban O2 tidak sesuai konteks yang

ditanyakan oleh O1, padahal tweet yang ditulis pemilik akun @GuyonWaton

menggunakan bahasa Jawa dan yang ditanyakan adalah merk lipstik yang

digunakan, bukan merk kendaraan.

Data 4

O1 : “Mungkin ada tape ketan sisa lebaran, bisa lho di donasikan
ke saya”

O2 : “meh gae brem po ton”
O3 : “Mas mahku enek loh”

Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode pada data (4) adalah

mitra tutur, karena pada data tersebut sudah jelas jika penutur menggunakan

bahasa Indonesia, tapi mitra tutur menjawabnya dengan bahasa Jawa. Hal

itulah yang menyebabkan terjadinya alih kode pada data di atas.

Data 5

O1 : “Ko puter balik kira-kira di depan ada apa ya?”
O2 : “Aku: otw omahe de e mergo seminggu ra ono kabar

Pas tekan omahe jebul gek ono gendakane. Auto mbalik metu
kno belok kanan trabas tross”

Faktor penyebab terjadinya alih kode pada data (5) adalah mitra tutur.
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Dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa mitra tutur kurang atau agak

kurang atau bahkan kemampuan berbahasanya lebih mahir dari pada penutur,

karena mungkin bukan bahasa pertamanya. Namun pada data di atas, mitra

tutur berusaha untuk memperlihatkan kemampuan bahasa yang digunakan,

terbukti dari kata “otw” yang berasal dari bahasa Inggris.

Data 6

O1 : “Nitip ton, duitmu sek yo”
O2 : “Kalimat paling horor”
O1 : “Wah, kulino dititipi. Tapi rak diganti”

Faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan bahasa pada data (6)

adalah penutur seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan

keuntungan atau manfaat dari tindakannya tersebut. Keuntungan yang di dapat

dari data di atas adalah respon yang menarik dari pengguna twitter lainnya

dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Hal tersebut yang menyebabkan

terjadinya alih kode pada data di atas.

Data 7

O1 : “Pap baju lebaran mu dong gaes, pake hastag
#papbajulebaran yak”

O2 : “iki baju lebaran taun wingi ton, soale taun iki ra mudik, ra
poto-poto wong ga kemana-mana dikosan aja”

Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode pada tweet tersebut

adalah mitra tutur. Mitra tutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa
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penutur. Dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa mitra tutur kurang

atau agak kurang karena mungkin bukan bahasa pertamanya.

Data 8
O1 : “Do mbakar opo gaes”
O2 : “Mbakar kenangan”
O3 : “Mas bagi-bagi info keadaan sapi yang menginjak jempol

kakinya kekeyi dong mas?’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya peralihan bahasa adalah

kehadiran orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang bahasa

yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan mitra tutur

menyebabkan terjadinya alih kode. Terbukti dari balasan tweet orang ketiga

yang menggunakan bahasa Indonesia, padahal tweet yang ditulis dan balasan

tweet orang kedua menggunakan bahasa Jawa.

Data 9

O1 : “Rasane piknik gimana sih?”
O2 : “Piknik nan ngisor kali jahwong wae golek sompel”
O3 : “Nganuu”
O4 : “Mbuh wes lali”

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya peralihan bahasa Faktor yang

melatarbelakangi terjadinya alih kode pada data (9) adalah topik pembicaraan.

topik pembicaraan yang dibangun pada data di atas menyebabkan para

pengguna twitter lainnya ingin merespon tweet yang ditulis oleh akun

@GuyonWaton. Topik yang dibangun oleh admin @GuyonWaton berupa
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pertanyaan, sehingga pengguna akun lain ingin membalas tweet tersebut

dengan menggunakan bahasa yang beragam, sehingga memicu terjadinya alih

kode.. Terbukti dari balasan tweet oleh O2, O3, dan O4 dengan menggunakan

bahasa Jawa.

Data 10

O1 : “lagi dan lagi, seolah semua penunggu di laut selatan
memperingatkan saya untuk menepi. Karena jujur, saya berada
di bibir batu. Yang sewaktu-waktu ombak bisa naik. Habis
foto ini, saya bahkan sudah terkena ombak di belakang saya.
Mau tidak mau saya akhirnya menepi ke pasir”

O2 : “Hati-hati ya gaes, ndak kepleset iso mlorot lho”

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada data ini adalah

mitra tutur, kemampuan berbahasa mitra tutur kurang atau agak kurang karena

memang mungkin bukan bahasa pertamanya yang menyebabkan terjadinya

alih kode intern. Terbukti dari respon mitra tutur dalam tweet di atas yang

menggunakan bahasa Jawa. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya alih

kode.

Data 11

O1 : “Hidup itu seleksi alam, entah seleksi pertemanan, pekerjaan,
bahkan pacaran. Jadi mending diam dan menunggu saja biar
waktu yang menjawab -Gus Poyen”

O2 : “Moso yo diam tanpa langkah? Yo gak berkembang ton”
O3 : “Ha nek meneng tok ra ngopo-ngopo yo goblok, sing jenenge

seleksi alam ke dewe kudu siap tempur dinggo bertahan neng
puncak. Seleksi nek nunggu wektu yo ceto kalah”
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Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode adalah topik

pembicaraan. topik pembicaraan yang dibangun pada data di atas

menyebabkan para pengguna twitter lainnya ingin merespon tweet yang

ditulis oleh akun @GuyonWaton. Topik yang dibangun oleh admin

@GuyonWaton berupa pertanyaan, sehingga pengguna akun lain ingin

membalas tweet tersebut dengan menggunakan bahasa yang beragam,

sehingga memicu terjadinya alih kode.

Data 12

O1 : “Rekomendasi makanan dong daerah kalian yang yahud”
O2 : “Warung nasi pecel tertinggi di Indonesia nasi pecel mbok

Yem, 3.150Mdpl”
O3 : “Tau mangan sego thiwul iwak teru rung ton”
O4 : “Sego pecel yu Sri karo tahu tepo mbah 6. Ngawi, manteb

tenan luur”

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada data tersebut

adalah pokok pembicaraan, yang tadinya penutur (O1) dan (O2)

menggunakan bahasa Indonesia, namun karena mitra tutur (O3) dan (O4)

ingin menjelaskan tentang makanan yang ada di daerahnya hal tersebut yang

menyebabkan mitra tutur beralih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa.

Data 13

O1 : “Lagi pengen aplut tapi ra nganggo caption. Beeeen”
O2 : “Sering terjadi di sosmed sebelah”
O3 : “Benn”
O4 : “Hooh ton hooh manut aku ko hooh”
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Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada data

(13) adalah penutur. Awalnya penutur (O1) menggunakan bahasa

Indonesia yang terdapat sisispan bahasa Jawa, namun karena mitra

tutur (O3) dan (O4) ingin mengimbangi bahasa penutur, hal tersebut

yang menyebab terjadinya alih kode.

Data 14

O1 : “papfotodirumah dong, foto apapun, jangan lupa hastag
#papfotodirumah”

O2 : “masih kerja dong? Piye?.
O1 : “Ya nanti”

Faktor penyebab terjadinya alih kode dari data pertama adalah lawan

tutur yang berusaha untuk mengikuti tweet dengan hastag #papfotodirumah

yang ditulis oleh admin dari akun @GuyonWaton. Dalam hal ini biasanya

kemampuan berbahasa mitra tutur kurang atau agak kurang karena memang

mungkin bukan bahasa pertamanya, terbukti dari balasan tweet oleh O2 yang

menggunakan bahsa Jawa.

4.2.2 Faktor yang Menyebabkan Alih Kode Ekstern

Berikut adalah kumpulan-kumpulan data yang berupa tweets, balasan

tweet, dan balasan tweets yang di retweet pada akun @GuyonWaton. Yang

akan di teliti mengai faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode ekstern.

Data 15
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O1 : “Pemerintah mewajibkan pake masker sedangkan masker
susah banget carinya, apa pemerintah ga mikir juga ciwi-ciwi
yang sudah susah payah pake make up glowing mahal
harganya? Kesian.”

O2 : “Rasah nggo make up ra bakal ketok cukup pake pensil alis.”

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada data (15)

adalah berubahnya topik pembicaraan. topik pembicaraan yang dibangun pada

data di atas menyebabkan para pengguna twitter lainnya ingin merespon tweet

yang ditulis oleh akun @GuyonWaton. Topik yang dibangun oleh admin

@GuyonWaton berupa pertanyaan, sehingga pengguna akun lain ingin

membalas tweet tersebut dengan menggunakan bahasa yang beragam,

sehingga memicu terjadinya alih kode.

Data 16

O1 : “Ga tau lagi deh sama kampung yang cuma ikut-ikutan
lockdown tapi ga tau prosedurnya. Cuma asal asal pasang
spanduk tulisan lockdown”

O2 : “hanya karena trend, mereka lockdown tanpa mengikuti atur
pemerintah atau mengantongi ijin dari pihak terkait. Arep liwat
ndi we ngndi-ngndi di blokade, ya allah ya allah”

Dalam data (16) faktor yang memicu terjadinya alih kode adalah

penutur. penutur seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan

keuntungan atau manfaat dari tindakannya tersebut, sehingga menyebabkan si

lawan tutur ikut menggunakan ragam bahasa yang sama untuk mengimbangi

bahasa yang digunakan oleh penutur.

Data 17
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O1 : “Dulu kalau hari minggu habis jalan-jalan share foto main
pake caption..”terimakasih untuk hari ini sayang”. Iya itu dulu
banget”

O2 : “TFT”

Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode pada data (17) adalah

lawan tutur yang ingin memperlihatkan kemampuannya dalam menggunakan

bahasa yang berbeda dengan penutur, terbukti pada data di atas bahwa lawan

tutur menggunakan bahasa Inggris, padahal dalam menulis tweet tersebut

penutur menggunakan bahasa Indonesia.

Data 18

O1 : “Kuat nggeh pak @jokowi, pokoke kulo manut pak dirumah
saja

O2 : “#KeepStrongMyPresident@jokowi”
O3 : “Tahun yang berat buat beliau, sehat selalu pak @jokowi stay

safe & health juga buat kita semua”
O4 : “Yowes ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati”
O5 : “Mesakke tooonn”
O6 : “Kuat lan sabar nggeh pak pres”

Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode pada data (18) adalah

lawan tutur yang ingin memperlihatkan kemampuannya dalam menggunakan

bahasa yang berbeda dengan penutur.

Data 19

O1 : “Sudah ya bagi thrnya, maaf cuma dikit, sek penting
insyaallah iso gawe wong seneng. Sehat trus buat kalian
semua”

O2 : “Barakallah sukses terus”
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O3 : “Aamiin aamin”
O4 : “Aku rung entuk ton , aku nesu”

Faktor yang menyebabkan alih kode tersebut adalah penutur yang

seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat

dari tindakannya itu. Alih kode biasanya dilakukan oleh penutur dengan sadar.

Data 20

O1 : “Ada yang punya frame minion ukuran 20 made in Japan ?
tak tukune kalau ada”

O2 : “ Neng fb biasane akeh mas”
O3 : “Nduene Phoneix ton gelem ga?”

Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode pada data (20) adalah

mitra tutur, . Dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa mitra tuturkurang

atau agak kurang karena memang mungkin bukan bahasa pertamanya. Dapat

dilihat dali balasan tweet oleh (O2) yang menggunakan bahasa Jawa.

Data 21

O1 : “Yang mau THR 300 ribu silahkan mensen aku pake hastag
#GUYONWATONBAGITHR ga usah follow gpp, tak tunggu
sampai jam 10 malam. Nanti saya secara acak 1 orang yang
beruntung, dari pada gabut”

O2 : “Nek iki konten positif semoga menginspirasi dilancarkan
rejeki ojo kesel tumindak becik #GUYONWATONBAGITHR
“

O3 : “Give Away tanpa syarat.. Semoga selalu menjadi inspirasi
banyak orang untuk berkarya #GUYONWATONBAGITHR

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada data (21)
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adalah kehadiran orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang

bahasa yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan

mitra tutur menyebabkan terjadinya alih kode. Bisa juga karena topik

pembicaraan. topik pembicaraan yang dibangun pada data di atas

menyebabkan para pengguna twitter lainnya ingin merespon tweet yang

ditulis oleh akun@GuyonWaton.

Data 22

O1 : “Kayaknya berat banget harimu, sini cerita ada apa?”
O2 : “Shut up and gimme back rest”

Faktor yang menyebabkan alih kode pada data (22) adalah perubahan

situasi yang tadinya menggunakan bahasa yang santai dengan bahasa

Indonesia beralih dengan menggunakan ragam bahasa Inggris yang maknanya

berubah jadi tidak santai.

Data 23

O1 : “Tak parani tak apiki malah kemaki, yo yo yo. Mencak
mencak tur maneni. Piye yoo piye. Koe sing ngutang malah
garang”

O2 : “Come on yo yo”

Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode ekstern pada data ini

adalah perubahan situasi atau pokok pembicaraan yang tadinya membahas

perihal hutang namun dialihkan dengan niat untuk menyemangati

@jaselyrasane (O1) untuk menagih hutang tersebut, dan hal itu menyebabkan
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mitra tutur menggunakan ragam bahasa Inggris pada balasan tweetnya.

4.2.3 Faktor yang Menyebabkan Campur Kode

Berikut adalah kumpulan-kumpulan data yang berupa tweets, balasan

tweet, dan balasan tweets yang di retweet pada akun @GuyonWaton. Yang

akan di teliti mengai faktor yang menyebabkan terjadinya Campur Kode.

Data 24

O1 : “Kekeyi mesakke yo, trending no 1 langsung di takedown
sama youtube, keknya ono sek nglaporke lirik bukan boneka
meh podo karo lagune sek nglaporke. Satu lagi menurutku
mergo comene bullyan labeh. Bedo crita sama comen
bullyan-bullyan konten yang lain, karena mereka ga

trending paleka contone”.
‘Kekeyi kasihan ya, terkenal no 1 langsung diturunkan sama

youtube, sepertinya ada yang melaporkan lirik bukan boneka
hampir sama lagunya dengan yang melaporkan. Satu lagi
menurutku karena komentarnya gangguan semua. Beda
ceritanya dengan komentar gangguan-gangguankonten yang
lain, karena mereka tidak terkenal seperti Paleka

contohnya’.
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah peran penutur yang menggunakan serapan dari bahasa asing agar

mudah diingat atau karena bahasa tersebut memang biasa dipakai oleh penutur

agar mudah digunakan. bahasa asing yang digunakan pada tweet tersebut

adalah bahasa yang biasa dipakai dan mudah diingat.

Data 25

O1 : “Asupan story, sehat urusan keri”
‘Tambahan cerita, sehat urusan nanti’

Faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode pada tweet yang
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ditulis oleh akun @GuyonWaton adalah penutur yang menerapkan

perkembangan bahasa asing dan memperlihatkan kemampuan berbahasa yang

dimiliki oleh penutur, sehingga serpihan bahasa tersebut dipakai oleh penutur

dalam penulisan tweet pada data di atas.

Data 26

O1 : “Mbahe fuckboy tertangkap”
‘kakeknya lelaki bajingan tertangkap’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah dari si penutur itu sendiri yang sengaja menggunakan sisipan kata

bahasa Inggris untuk memperhalus maksud agar mitra tuturnya tidak

tersinggung dengan tweet yang ditulis.

Data 27

O1 : “Jauhi cinta pake perasaan, dekati cinta pake penghasilan.
Jare lord Hotman Paris”
‘Jauhi cinta pake perasaan, dekati cinta pake penghasilan.
Kata lord Hotman Paris’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah dari si penutur itu sendiri yang sengaja menggunakan sisipan kata

bahasa Inggris dan bahasa Jawa yang berkaitan dengan topik pembicaraan dan

asal daerah si penutur itu sendiri.

Data 28

O1 : “Lagi pengen upload tapi ra nganggo caption. Been”
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‘Lagi pengen unggah tapu tidak pakai judul. Biarin’

Faktor yang melatarbelakangi terjadiya campur kode pada data di atas

adalah dari si penutur itu sendiri yang sengaja menggunakan sisipan kata

bahasa Inggris untuk menerapkan perkembangan bahasa asing dan

memperlihatkan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh penutur, sehingga

serpihan bahasa tersebut dipakai oleh penutur dalam penulisan tweet pada data

di atas.

Data 29

O1 : “Tetap waspada ya lur. Doakan semoga lekas ketemu,
kejadian laka laut di pantai Wedi Ombo Gunung Kidul
Yogyakarta. Waktu kejadian: Rabu, 12 Agustus 2020 pukul:
07:00 wib. Tkp: Pantai Wedi Ombo Gunung Kidul”
‘tetap waspada ya teman-teman. Doakan semoga lekas ketemu,
kejadian laka laut di pantai Wedi Ombo Gunung Kidul
Yogyakarta. Waktu kejadian: Rabu, 12 Agustus 2020 pukul:
07:00 wib. Tkp: Pantai Wedi Ombo Gunung Kidul”

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode adalah

kebahasaan, adanya tujuan (membujuk, meyakinkan, menerangkan) agar

mitra tutur mau mematuhi nasehat yang ditulis oleh penutur.

Data 30
O1 : “Sahur terakhir, semangat buat kalian semua guys”

‘Sahur terakhir, semangat buat kalian semua teman-teman’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah sikap penutur. penutur yang menerapkan perkembangan bahasa
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asing dan memperlihatkan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh penutur,

sehingga serpihan bahasa tersebut dipakai oleh penutur dalam penulisan tweet

pada data di atas.

Data 31

O1 : “Mbok aku diucapke selamat sore”
‘sebaiknya aku diucapin selamat sore’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode adalah

kebahasaan. Serpihan bahasa asing atau serumpun mudah diingat. Hal tersebut

yang menyebabkan akun @GuyonWaton lebih memilih menggunakan bahasa

Indonesia.

Data 32

O1 : “Rasane piknik gimana sih?”
‘Rasanya piknik gimana sih?’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode adalah

kebahasaan. Serpihan bahasa serumpun mudah diucapkan, karena bahasa

yang biasa digunakan oleh akun @GuyonWaton adalah bahasa Jawa. Hal

tersebut yang menyebabkan akun @GuyonWaton lebih memilih

menggunakan bahasa Jawa.

Data 33

O1 : “TL ku isine foto bupati Klaten”
‘Peristiwa ku isinya foto bupati Klaten’
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Faktor yang melatarbelakangi penutur yang menerapkan

perkembangan bahasa asing dan memperlihatkan kemampuan berbahasa yang

dimiliki oleh penutur, sehingga serpihan bahasa tersebut dipakai oleh penutur

dalam penulisan tweet pada data di atas.

Data 34

O1 : “Btw wes batal poso peng piro guys?”
‘ngomong-ngomong sudah batal puasa berapa kali teman-

teman?’
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah Penutur. Penutur sengaja melakukan campur kode karena ingin

menunjukkan bahwa ia orang yang memiliki wawasan yang cukup luas

perihal bahasa, terutama pada bahasa Inggris, bisa juga karena bahasa tersebut

biasa digunakan dalam pergaulan sehingga mudah diingat dan diucapkan.

Data 35
O1 : “Nek ono lomba agustusan, lomba opo sek optimis koe mesti

menang”
Kalau ada lomba agustusan, lomba apa yang optimis kamu

pasti menang’
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah topik pembicaraan. Penutur melakukan campur kode untuk

memperhalus dan mempermudah topik yang sedang dibicarakan.

Data 36
O1 : “Wes ketemu, suwun guys. Mari makan”

‘Sudah ketemu, terimakasih teman-teman. Mari makan’



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 101

SKRIPSI ALIH KODE DAN CAMPUR... KHOIRUN NISA

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah sikap latar belakang penutur. penutur yang menerapkan

perkembangan bahasa asing dan memperlihatkan kemampuan berbahasa yang

dimiliki oleh penutur, bisa juga karena bahasa tersebut biasa digunakan oleh

penutur, sehingga serpihan bahasa tersebut dipakai oleh penutur dalam

penulisan tweet pada data di atas.

Data 37
O1 : “Fase pacaranmu lagi ngalami fase opo iki? Mesra? Hambar?

Nggantung po wes meh pedot?”
‘Masa pacaranmu lagi mengalami tahap apa ini? Mesra?
Hambar? Nggantung atau sudah mau putus?’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah penutur. Penutur melakukan campur kode untuk memperhalus

maksud agar mitra tuturnya tidak tersinggung karena tweet di atas.

Data 38

O1 : “Ga tau lagi deh sama kampung yang cuma ikut-ikutan
lockdown tapi ga tau prosedurnya. Cuma asal-asal pasang
spanduk tulisan lockdown”
‘Ga tau lagi dek sama kampung yang cuma ikut-ikutan ditutup
tapi ga tau prosedurnya. Cuma asal-asal pasang spanduk
tulisan ditutup’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah topik pembicaraan. Perkembangan bahsa tersebut yang biasa

digunakan pada saat ini, sehingga serpihan bahasa tersebut lazim digunakan

karena berhubungan dengan kondisi saat ini yang sedang terjadi.
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Data 39

O1 : “Dan semua akan menjadi youtubers pada akhirnya”
‘Dan semua akan menjadi pengguna youtube pada akhirnya’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah topik pembicaraan. Serpihan bahasa asing yang dipakai untuk

penyebutan aplikasi tersebut.

Data 40

O1 : “Update gempa telat rung yo? Tangi turu soale”
‘Memperbaharui gempa telat belum ya? Bangun tidur

soalnya’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah penutur. Serpihan bahasa asing atau serumpun mudah untuk

dihafal dan diucapkan.

Data 41

O1 : "Nganti ra ngerti nek moto gp wes mulai minggu iki, gara-
gara ratau delok tv babarblas. Fix sek salah ruang guru karo koe
sek ratau ngenei ruang rindu”

‘sampai tidak tahu kalau moto gp sudah mulai minggu ini,
gara- gara gapernah lihat tv sama sekali. Pasti yang salah ruang guru

sama kamu yang gapernah memberi ruang rindu’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah penutur. Serpihan bahasa asing atau serumpun mudah untuk

dihafal dan diucapkan. Hal itulah yang menyebabkan si penutur menggunakan
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serpihan bahasa asing pada penulisan data di atas.

Data 42

O1 : “Ben podo kancane, btw golek krangjang rotan nandi yo?”
‘Biar ssama temanku, ngomong-ngomong cari keranjang
rotan dimana ya?’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada data di

atas adalah Penutur. Penutur sengaja melakukan campur kode karena ingin

menunjukkan bahwa ia orang yang memiliki kemampuan atau wawasan yang

cukup luas perihal bahasa, terutama bahasa Inggris.


