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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film pendek adalah salah satu bentuk film paling simple dan paling 

kompleks. Di awal perkembangannya film pendek sempat dipopulerkan oleh 

comedian Charlie Chaplin. Secara teknis film pendek merupakan film yang 

memiliki durasi dibawah 50 menit. Mengenai cara bertuturnya, film pendek 

memberikan kebebasan bagi para pembuat dan penonton, sehingga bentuknya 

menjadi sangat bervariasi. Dalam pembuatan film pendek memerlukan 

kekreatifitasan dan pemanfaatan media komunikasi agar berlangsung efektif. Film 

pendek akan menjadi menarik ketika variasi-variasi tersebut menciptakan cara 

pandang baru tentang bentuk film secara umum, dan kemudian berhasil 

memberikan banyak sekali kontribusi bagi perkembangan sinema. 

Pada hakikatnya film pendek bukan merupakan reduksi dari film dengan 

cerita panjang. Film pendek berfungsi sebagai wahana pelatihan bagi pemula yang 

baru masuk kedunia perfilman. Film pendek memiliki ciri dan karakteristik 

sendiri yang membuatnya berbeda dengan film cerita panjang, bukan karena 

kurang dalam pemaknaan, akan tetapi film pendek memberikan ruang gerak 

ekspresi yang lebih leluasa untuk para pemula. 

Pada dasarnya film dapat diartikan sebagai potret sebuah cerita kehidupan 

yang digambarkan oleh sebuah objek yang kemudian akan dimainkan di bioskop 

atau televisi. Film juga dapat diartikan sebagai gambar hidup atau lukisan gerak 
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dengan cahaya yang melukiskan kisah lakon kehidupan yang dikemas dalam 

sebuah pertunjukan berbentuk audio visual. 

Wibowo. dkk, (2006:196) mengatakan bahwa film adalah alat untuk 

menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak melalui sebuah media cerita. 

Film juga merupakan media ekspresi artistik sebagai suatu alat bagi para seniman 

dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan-gagasan dan ide cerita. 

Secara esensial dan substansial film memiliki sumber pengetahuan yang akan 

berimplikasi terhadap komunikan masyarakat.  

Perkembangan film dimulai ketika digunakannya alat kinetoskop temuan 

Thomas Alfa Edison yang pada masa itu digunakan oleh penonton individual. 

Awal mula film diputar dalam keadaan yang masih bisu dan tidak berwarna, 

sampai pemutaran film di bioskop untuk pertama kalinya dilakukan pada awal 

abad 20, hingga industri film Hollywood yang pertama kali, bahkan hingga saat 

ini merajai industri perfilman popular secara global. Pada tahun 1927 teknologi 

sudah cukup mewadahi untuk memproduksi film bicara yang dialognya dapat 

didengar secara langsung, namun masih hitam-putih. Pada tahun 1937 teknologi 

film sudah mampu memproduksi film berwarna yang lebih menarik dan diikuti 

dengan alur cerita yang mulai popular. Pada tahun1970-an, film sudah bisa 

direkam dalam jumlah banyak misal dengan menggunakan video tape yang 

kemudian dijual. Tahun 1980-an ditemukan teknologi laser disc, lalu VCD dan 

kemudian menyusul teknologi DVD. Hingga saat ini digital movie yang lebih 

praktis banyak digemari sehingga semakin menjadikan popularitas film meningkat 

dan film menjadi semakin dekat dengan keseharian masyarakat modern. 
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Film bukan lagi sebuah hasil penciptaan karya seni kaum bangsawan atau 

hiburan bernilai mahal yang hanya mampu dinikmati kalangan atas, melainkan 

merupakan hasil karya untuk masyarakat karena adanya kebutuhan untuk 

menyatakan sesuatu yang berwujud seni. Film merupakan sarana hiburan yang 

sangat menyenangkan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, film juga menjadi media 

yang digemari semua kalangan untuk mendapatkan ilmu dan wawasan serta 

menjadi sarana efektif untuk proses pembelajaran. Film sangat menarik jika kita 

melihat dari sudut pandang yang benar, karena film adalah potret kecil kehidupan 

yang diceritakan dalam bentuk gambar audio visual yang sangat menarik.  

Salah satu jenis film yang kini mulai berkembang dan diminati oleh 

penonton adalah film animasi. Hal tersebut dapat dilihat dari rentetan kemunculan 

film animasi yang diputar di berbagai bioskop dan tingginya antusiasme 

masyarakat untuk menonton film tersebut. Film animasi awalnya diperuntukkan 

untuk kalangan anak-anak, kini penikmatnya mulai masuk ke kalangan remaja 

hingga orang dewasa. Film animasi adalah film yang berbahan mentah gambar 

tangan yang kemudian diolah menjadi gambar bergerak seakan hidup karena 

ditampilkan secara bergantian. Pada awal penemuannya, pembuatan film animasi 

berasal dari lembaran-lembaran kertas yang kemudian diputar sehingga 

memunculkan efek gambar gerak. 

Perkembangan film di Indonesia memiliki perjalanan cukup panjang 

hingga pada akhirnya menjadi seperti film di masa kini yang kaya dengan efek, 

dan sangat mudah didapatkan sebagai media. Salah satu film yang mengalami 

perkembangan di Indonesia adalah film animasi. Perkembangan film animasi di 
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Indonesia diiringi dengan munculnya beberapa film salah satunya film animasi 

Grammar Suro dan Boyo. 

Grammar Suro dan Boyo adalah salah satu film animasi yang menjadi 

kebanggan perfilman Surabaya. Film animasi besutan Gatotkaca studio yang 

dipimpin oleh Mochamad Solikhin (Cak Ikin). Film Berjudul Grammar Suro dan 

Boyoini mengangkat tema mengenai kisah pertemanan sahabat si Suro dan si 

Boyo ( ikan hiu dan buaya ) ikon kota Surabaya yang sangat kental dengan nuansa 

Suroboyoan, diluncurkan melalui bantuan jaringan internet dengan judul 

Grammar.  

Boyo : Halo, Assalamualaikum. 
  „Halo, Assalamualaikum.‟ 
Suro: : Walaikumsalam. 
  „Walaikumsalam‟ 
Boyo : Sopo iki Cok?  
  „siapa ini Cuk?‟ 
Suro : Aku Yo, Suro. 
  „Saya Yo, Suro‟ 
Boyo : Juancok! Suro ! Sik urip ae ta awak peno? 
  „Juancuk! Suro! Masih hidup sajakah kamu?‟ 

 
Berdasarkan potongan dialog di atas, bahwa film animasi Grammar karya 

Cak Ikin dapat dikatakan memiliki keunikan dalam bahasa Jawa dialek Surabaya 

atau bahasa Suroboyoan yang hampir tanpa sensor. Dalam film animasi pendek 

ini, terlihat upaya untuk memperkenalkan karakter masyarakat Surabaya yang 

keras namun dengan senang hati menolong, tetapi di sisi lain juga 

menggambarkan karakter masyarakat Surabaya lainnya yang ramah dan cepat 

beradaptasi dengan pembaharuan. Karakter masyarakat yang digambarkan oleh 

tokoh dalam film animasi tersebut tertuang dalam sebuah dialog. Setiap 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ALIH KODE DAN CAMPUR KODE..... FAJAR RISKI SYAHRUDIN



5 
 

 
 

percakapan yang dilakukan oleh para tokoh dalam film ini tidak lepas dari aspek 

komunikasi. 

Komunikasi merupakan sistem simbol lisan yang bersifat arbriter yang 

digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk berinteraksi antar sesama 

Dardjowidjojo, (2008: 16). Para tokoh dalam film melakukan interaksi berupa 

komunikasi dengan tokoh yang lain. Dialog yang dilakukan para tokoh dalam film 

adalah menyampaikan informasi berupa pikiran, maksud, dan perasaan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Dialog adalah karya tulis yang disajikan 

dalam bentuk percakapan (cerita, sandiwara, film, dsb) atau komunikasi antar dua 

orang dalam suasana kesetaraan KBBI, (2008: 351). Dialog yang dilakukan para 

tokoh dalam film digunakan untuk mengekspresikan sebuah maksud dan tujuan 

yang disertai oleh ekspresi dan gerakan tubuh. 

Boyo  : Nggateli! Terkenal koen berarti Cok, saiki dadi artis. 
  „Nggateli! Terkenal kamu berarti cuk, sekarang jadi artis.‟ 
Suro : Yaiyalah. Gua banyak duit nih sekarang. By the way nama 

gue sekarang Suro Sudiro lho. Secara Suro Sujancok 
kurang menjual gitu. 
„Yaiyalah, aku banyak duit ini sekarang. Ngomong-
ngomong nama aku sekarang Suro Sudiro loh. Secara Suro 
Sujancuk kurang menjual‟ 

Boyo : Nggaplek‟i! pantesan saiki koen lak omong lu gua-lu gua. 
Atek ganti jeneng pisan. Wes gak mbois blas, Cok! 
„Nggapleki! Pantesan sekarang kamu kalau ngomong loe 
gue- loe gue. Pakai ganti nama juga, sudah tidak keren 
sama sekali, CUK!‟ 

Suro  : Gaul Yo. Gaul. 
  „Gaul yo, Gaul‟ 
Boyo : Gaul raimu Cuk! Lahirmu nang pasar turi ae ngomong lu 

gua. Mentang-mentang saiki pasar turi mari kobongan. 
Jancok iki. Wes lali yo ambek Suroboyo? 
„Gaul raimu Cuk! Lahirmu di pasar turi aja ngomong loe 
gue. Mentang- mentang sekarang pasar turi habis 
kebakaran. Jancuk ini. Sudah lupa ya sama Surabaya?‟ 
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Dari data di atas, dialog yang digunakan dalam film animasi pendek 

Grammar Suro dan Boyosebagian besar menggunakan bahasa Jawa yang 

dicampur dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Peristiwa alih kode dan 

campur kode yang terjadi pada dialog film tersebut ditujukan untuk memberikan 

kesan bahwa pada peristiwa campur kode dan alih kode pada saat ini mengalami 

banyak peningkatan dan menjadi popular untuk digunakan sebagai iklan, lagu, 

film, dan bahkan percakapan sehari-hari. Nababan (1993: 31) menyatakan bahwa 

konsep alih kode ini mencakup juga kejadian pada waktu kita beralih dari satu 

ragam bahasa yang satu, misalnya ragam formal ke ragam lain, misalnya 

penggunaan kromo inggil (bahasa jawa) ke tutur yang lebih rendah, misalnya, 

bahasa ngoko, dan sebagainya. Sedangkan konsep campur kode yaitu suatu 

keadaan berbahasa menjadi lain bilamana seseorang mencampurkan dua (atau 

lebih) bahasa atau ragam bahasa dalam situasi berbahasa yang menuntut 

percampuran bahasa itu (Nababan, 1993: 32) 

Film animasi Grammar Suro dan Boyoingin mencoba mengangkat 

karakter budaya lokal kota Surabaya. Bagi Cak ikin, film ini merupakan 

gambaran pandangan awalnya mengenai kota Surabaya. Satu hal yang paling 

menonjol dalam film ini terletak pada karakteristik bahasanya. Dari segi 

bahasa, film ini menggunakan bahasa khas kota Surabaya yaitu dialek bahasa 

Jawa Suroboyoan . Namun, bahasa Jawa yang digunakan oleh orang Surabaya 

tidak sama dengan bahasa Jawa pada umunya. Secara struktural, dialek bahasa 

Jawa Suroboyoan dapat dikatakan sebagai bahasa paling kasar. Namun 
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demikian bukan berarti masyarakat Surabaya tidak menggunakan bahasa 

dengan tingkatan yang lebih halus sebagai bentuk penghormatan atas orang 

lain. Oleh karena itu penulis ingin meneliti penggunaan bahasa Jawa yang 

mengalami peristiwa alih kode dan campur kode. 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, untuk mencapai 

pembahasan yang tepat diperlukan rumusan masalah sebagai berikut :  

1) Bagaimanakah bentuk alih kode dan campur kode dalam film animasi 

pendek Grammar Suro dan Boyokarya Cak Ikin? 

2) Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur 

kode dalam film animasi pendek Grammar Suro dan Boyokarya Cak 

Ikin? 

3) Bagaimanakah fungsi alih kode dan campur kode dalam dialog film 

animasi pendek Grammar Suro dan Boyokarya Cak Ikin? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi kajian pada penggunaan bahasa Jawa dalam 

dialog film animasi Grammar. Objek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi 

unsur-unsur bahasa dalam film animasi pendek Grammar karya Cak Ikin dengan 

latar belakang sosial dan budaya kota Surabaya. Penelitian ini hanya akan 

difokuskan pada empat film animasi pendek karya Cak Ikin yang berbentuk seri 

dengan judul utamanya adalah Grammar. Film dengan keempat seri ini 

diantaranya adalah Grammar Suroboyoan, Beda Grammar, Grammar Suroboyoan 
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Tiga (Lontong Balap), dan Kere Tapi Mbois. Dalam hal ini wujud bahasa Jawa 

yang penulis soroti adalah penggunaan alih kode dan campur kode,pada dialog 

film animasi Grammar Suro dan Boyo. Selain wujud bahasa, penulis juga 

menyoroti fungsi bentuk alih kode dan campur kode dan faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya alih kode dan campur kode. 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum  

Secara umum tujuan penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

keilmuan dalam penerapan ilmu linguistik khususnya pada bidang sosiolinguistik 

khususnya pada bentuk alih kode dan campur kode dalam dialog film animasi 

Grammar Suro dan Boyo. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Mendeskripsikan bentuk alih kode dan campur kode dalam dialog film 

animasi pendek Grammar Suro dan Boyokarya Cak Ikin. 

b) Mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode dan 

campur kode dalam dialog film animasi pendek Grammar Suro dan 

Boyokarya Cak Ikin. 

c) Mendeskripsikan fungsi alih kode dan campur kode dalam dialog film 

animasi pendek Grammar Suro dan Boyokarya Cak Ikin. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah suatu penelitian yang memberikan sumbangan 

baik ke arah pengembangan ilmu maupun pemecahan masalah yang bersifat 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ALIH KODE DAN CAMPUR KODE..... FAJAR RISKI SYAHRUDIN



9 
 

 
 

praktis (Subroto, 1992:91). Untuk itu penulis berharap dari penelitian ini dapat 

bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian linguistik 

khususnya pada bidang sosiolinguistik. Di samping itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat praktis  

Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Dapat menambah pengetahuan tentang pemakaian bahasa Jawa yang 

mengalami peritiwa alih kode dan campur kode dalam dialog film animasi 

pendek Grammar Suro dan Boyo.  

b) Menambah satu bacaan bagi dunia kepustakaan dalam khasanah sisi 

linguistik bahasa Jawa. 

c) Memberi motivasi kepada mahasiswa yang mengadakan penelitian 

sejenis, agar dapat dikembangkan lebih lanjut. 

d)  Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bentuk bahasa Jawa 

Suroboyoan yang digunakan masyarakat Surabaya dan sekitarnya.  

1.6 Tinjauan Pustaka 

Kartikasari (2005), dalam skripsi yang berjudul “Pemakaian bahasa Jawa 

dalam iklan radio di kota Pekalongan (tinjauan sosiolinguistik)”. Penelitian ini 
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tentang pemakaian bahasa Jawa dalam iklan radio di kota Pekalongan. Masalah 

utama dalam penelitian ini yaitu tentang bentuk, fungsi, dan faktor yang 

melatarbelakangi penggunaan bentuk bahasa Jawa dalam iklan radio di kota 

Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk, fungsi, 

dan faktor yang melatarbelakangi penggunaan bentuk bahasa Jawa dalam iklan 

radio di kota Pekalongan. Data meliputi data lisan dan data tulis. Sumber data 

penelitian ini berasal dari tuturan yang diambil dari iklan radio di kota Pekalongan 

yang sedang diputar. Penelitian ini memiliki kekurangan pada analisis data yang 

kurang mendalam sehingga kurang maksimal dalam mendapatkan hasilnya. 

Dewi (2013), dalam skripsi yang berjudul “Campur Kode dan Alih Kode 

Percakapan Buruh Angkat Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya” bahwa Penelitian 

ini melakukan observasi dengan mengguanakan teknik menyimak untuk 

mendapatkan data yang akan dianalisis dengan teori campur kode dan alih kode, 

serta menggunakan teknik merekam untuk mengetahui penggunaan bahasa yang 

mengalami peristiwa campur kode dan alih kode peneliti juga melakukan 

wawancara untuk mengetahui latar belakang penggunaan bahasa yang mengalami 

peritiwa campur kode dan alih kode. Hasil data observasi menunjukan adanya 

campur kode dan alih kode yang terjadi dalam percakapan buruh angkat 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pekerja buruh 60% merupakan buruh yang 

berasal dari Madura dan 40% berasal dari Surabaya, Banyuwangi, NTT, dan 

Lamongan. Faktor yang melatarbelakangi adanya campur kode dan alih kode 

yang mempertahankan istilah asli, menyesuaikan diri dengan bahasa yang 

dikuasai oleh lawan tutur, perubahan formal menjadi informal atau sebaliknya. 
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Penggunaan bahasa buruh angkat yang digunakan dalam berkomunikasi yang 

mengalami pencampuran bahasa adalah bahasa Madura dengan bahasa Indonesia, 

bahasa Madura dengan bahasa Jawa, bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, 

bahasa Jawa dengan Bahasa Madura, dan bahasa Jawa dengan bahasa Inggris. 

Sedangkan, peralihan bahasa adalah bahasa Madura ke bahasa Jawa, bahasa Jawa 

ke bahasa Madura, bahasa Indonesia ke bahasa Madura, bahasa Madura ke bahasa 

Indonesia, dan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Kekurangan dari penelitian ini 

adalah tidak dijelasakan fungsi dari penggunaan bahasa yang mengalami peristiwa 

campur kode dan alih kode. 

Ambarsari (2011), dalam skripsi yang berjudul “Menggali Makna dalam 

Film Animasi (Studi Semiotik Terhadap Film Animasi Pendek Grammar “si Ikin” 

Suro dan Boyo)”. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan 

semiotik Saussure sebagai alat analisis teksnya, dimana penanda akan digali 

petandanya dengan memperhatikan paradigma dan sintagma untuk kemudian 

diambil makna apa yang sesungguhnya ingin disampaikan kepada masyarakat, 

dengan mengaitkannya dengan karakter masyarakat Surabaya itu sendiri setelah 

proses penggalian makna pada masyarakat yang berada di lingkungan budaya 

Surabaya. Dalam penelitian ini kemudian ditemukan bahwa petanda yang 

ditemukan mengarah kepada beberapa makna ditangkap oleh masyarakat yaitu 

upaya untuk memperkenalkan serta mempertahankan budaya lokal Surabaya 

dengan cara yang berbeda dan hal tersebut berhasil. Selain itu tokoh Suro dan 

Boyo dimaknai sebagai sosok yang mewakili karakter masyarakat Surabaya yang 

pemberani, sombong, keras, kasar, namun memiliki solidaritas yang tinggi dan tak 
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segan untuk menolong yang lemah. Umpatan ”Jancuk!” telah melekat dan 

menjadi identitas arek-arek Suroboyo dalam interaksi sehari-hari, dimana 

umpatan ini mengekspresikan amarah, persahabatan, keakraban, atau terkadang 

tidak memiliki arti apapun, semua itu tergantung dari konteks penggunaannya. 

Nugraningrum (2012), dalam skripsi yang berjudul “opini penonton 

terhadap film “Grammar” karya Cak Ikin (studi deskriptif mengenai opini 

penonton terhadap film Grammar karya Cak Ikin)” bahwa penelitian tersebut 

bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana opini penonton film “Grammar”. 

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengukur opini penonton 

terhadap film “Grammar”, dengan teknik purposive sampling dan jumlah 

responden sebanyak 100 orang yang memenuhi syarat yaitu pernah menonton film 

“Grammar”. Opini yang dinyatakan meliputi keseluruhan aspek dalam film yaitu 

aspek naratif dan aspek teknis dari film “Grammar”. Untuk mendapatkan 

gambaran mengenai opini penonton maka opini dibagi menjadi 2 dimensi yaitu 

favourable dan unfavourable. Peneliti menggunakan skala Likert dalam kuesioner 

untuk mengukur kecenderungan arah opini penonton. Hasil dari penelitian ini 

adalah mayoritas penonton film “Grammar” menyatakan opini yang positif, baik 

terhadap aspek naratif maupun teknis dari film tersebut. Namun dari segi teknis, 

penonton yang menyatakan opini negatif juga cukup besar. 
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1.7 Landasan Teori 

1.7.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik  berasal  dari  kata  “sosio”  dan  “linguistik”.  Sosio  sama 

dengan kata sosial yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu 

yang mempelajari dan membicarakan bahasa khususnya unsur-unsur bahasa dan 

antara  unsur-unsur  itu. Maka,  sosiolinguistik  adalah  kajian  yang  menyusun  

teori-teori  tentang  hubungan  masyarakat  dengan  bahasa.  Berdasarkan  

pengertian sebelumnya,  sosiolinguistik  juga  mempelajari  dan  membahas  

aspek-aspek kemasyarakatan  bahasa  khususnya  perbedaan-perbedaan  yang  

terdapat  dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan 

(Nababan 1993:2). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa sosiolinguistik tidak  hanya  mempelajari  tentang  bahasa  tetapi  juga  

mempelajari   aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat.  

Sosiolinguistik  merupakan  ilmu  antardisiplin  antara  sosiologi  dengan 

linguistik,  dua  bidang  ilmu  empiris  yang  mempunyai  kaitan  erat.  Sosiologi 

merupakan  kajian  yang  objektif  dan  ilmiah  mengenai  manusia  di  dalam 

masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. 

Sosiologi  berusaha  mengetahui  bagaimana  masyarakat  itu  terjadi,  

berlangsung, dan  tetap  ada.  Dengan  mempelajari  lembaga-lembaga,  proses  

sosial  dan  segala masalah  sosial di  dalam  masyarakat,  akan  diketahui  cara-

cara  manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka 

bersosialisasi, dan menempatkan  diri  dalam  tempatnya  masing-masing  di  

dalam  masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ALIH KODE DAN CAMPUR KODE..... FAJAR RISKI SYAHRUDIN



14 
 

 
 

tentang bahasa atau ilmu  yang  mengambil  bahasa  sebagai  objek  kajiannya.  

Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  sosiolinguistik  adalah  bidang  ilmu  

antardisipliner  yang mempelajari  bahasa  dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  

bahasa  itu  dalam masyarakat (Chaer dan  Agustina 2003: 2). Dari uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu antardisipliner yang 

mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam 

lingkungan tersebut.  

Selain sosiolinguistik terdapat istilah lain yaitu, sosiologi bahasa. Banyak 

yang  menganggap  kedua  istilah  itu  sama,  tetapi  ada  pula  yang  

menganggapnya berbeda.  Ada  yang  mengatakan  digunakannya  istilah  

sosiolinguistik  karena penelitiannya terdapat bidang linguistik, sedangkan 

sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu terdapat bidang sosiologi. 

Fishman (dalam Chaer 2003: 5) mengatakan kajian sosiolinguistik lebih 

bersifat kualitatif. Maka, sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian 

penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian 

bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik, latar pembicaraan. 

Sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai sistem sosial dan sistem 

komunikasi serta bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu, sedangkan 

yang dimaksud dengan pemakaian bahasa adalah bentuk interaksi sosial yang 

terjadi dalam situasi konkrit. Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa sosiolinguistik berarti  mempelajari tentang bahasa yang 

digunakan dalam daerah tertentu atau dialek tertentu. 
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Ditinjau dari nama, sosiolingustik menyangkut sosiologi dan linguistik, 

karena itu sosiolinguistik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kedua kajian 

tersebut. Sosio adalah masyarakat, dan linguistik adalah kajian bahasa. Maka, 

kajian sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi 

kemasyarakatan (Sumarsono 2004:1). Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa sosiolinguistik berarti ilmu yang mempelajari tentang bahasa 

yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat tertentu. 

Sosiolinguistik cenderung memfokuskan diri pada kelompok sosial serta 

variabel linguistik yang digunakan dalam kelompok itu sambil berusaha 

mengkorelasikan variabel tersebut dengan unit-unit demografik tradisional pada 

ilmu-ilmu sosial, yaitu umur, jenis kelamin, kelas sosio-ekonomi, pengelompokan 

regional, status dan lain-lain. Bahkan pada akhir-akhir ini juga diusahakan 

korelasi antara bentuk-bentuk linguistik dan fungsi-fungsi sosial dalam interaksi 

intra-kelompok  untuk tingkat mikronya, serta korelasi antara pemilihan bahasa 

dan fungsi sosialnya dalam skala besar untuk tingkat makronya (Ibrahim,  

1995:4).  Dari  uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu 

yang mempelajari  tentang bahasa yang memfokuskan diri pada kelompok sosial 

serta variabel linguistik. 

Dalam masyarakat, seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang 

terpisah, tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial. Oleh karena itu, bahasa dan 

pemakaian tidak diamati secara individual, tetapi dihubungkan secara sosial. 

Bahasa dan pemakaiannya yang dipandang secara sosial dipengaruhi oleh faktor 

linguistik dan faktor nonlinguistik. 
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1.7.1.1 Alih Kode 

Appel (1976) mendefinisikan alih kode sebagai gejala peralihan 

pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Berbeda dengan Appel, Hymes 

(1875) menyatakan alih kode itu bukan hanya terjadi antarbahasa, tetapi dapat 

juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam bahasa. 

Contohnya pergantian bahasa dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, atau 

berubahnya dari ragam santai menjadi ragam resmi, atau juga ragam resmi ke 

ragam santai, dan situasi formal menjadi tidak formal inilah yang disebut dengan 

alih kode. Pengalihan kode itu dilakukan dengan sadar dan bersebab. Penyebab 

terjadinya alih kode menurut Fishman (1976) yaitu siapa berbicara, dengan bahasa 

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

linguistik secara umum penyebab alih kode itu adalah (1) pembicaraan atau 

penutur, (2) pendengar atau lawan tutur, (3) perubahan situasi dengan hadirnya 

orang ketiga, (4) perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, (5) 

perubahan topik pembicaraan. 

Di samping lima hal tersebut yang lazim dikemukakan sebagai faktor 

terjadinya alih kode, Widjajakusumah (1981) melaporkan hasil penelitiannya 

mengenai sebab-sebab terjadinya alih kode dari bahasa Sunda ke bahasa 

Indonesia, dan sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda di kota 

Bandung. Yang dimaksud dengan penutur Sunda oleh Widjajakusumah adalah 

penutur yang berbahasa ibu bahasa Sunda, lalu disamping itu biasanya pula 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya. Verbal repertoir 

penutur Sunda ini adalah pertama, bahasa Sunda ragam halus dan ragam kasarnya; 
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kedua, bahasa Indonesia dengan ragam baku dan ragam nonbakunya; dan ketiga 

adalah bahasa Indonesia-Jawa Barat, yakni bahasa Indonesia yang kesunda-

sundaan. Setiap bahasa dan ragam-ragamnya itu mempunyai fungsi pemakaian 

tertentu. Menurut Widjajakusumah terjadinya alih kode dari bahasa Sunda ke 

bahasa Indonesia adalah karena (1) kehadiran orang ketiga, (2) perpindahan topik 

dari yang nonteknis ke yang teknis, (3) beralihnya suasana bicara, (4) ingin 

dianggap terpelajar, (5) ingin menjauhkan jarak, (6) menghindarkan adanya 

bentuk kasar dan halus dalam bahasa Sunda, (7) mengutip pembicaraan orang 

lain, (8) terpengaruh lawan bicara yang beralih ke bahasa Indonesia, (9) mitra 

bicaranya lebih mudah, (10) berada ditempat umum, (11) menunjukkan bahasa 

pertamanya bukan bahasa Sunda, dan (12) beralih media/sarana bicara. 

Sedangkan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Sunda merupakan kebalikan dari 

penyebab alih kode dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Dalam masyarakat 

tutur tertentu, terutama yang mengenal tingkatan sosial bahasa, ada alih kode yang 

terjadi tidak secara drastis, melainkan berjenjang menurut satu kontinum, sedikit 

demi sedikit, dari yang dekat sampai yang jauh perbedaannya, sehingga alih kode 

itu tidak terasa ”mengagetkan”. 

Soewito membedakan adanya dua macam alih kode, yaitu alih kode intern 

dan alih kode ekstern. Yang dimaksud alih kode intern adalah alih kode yang 

berlangsung antar bahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, 

atau sebaliknya. Sedangkan alih kode ekstern terjadi antara bahasa sendiri (salah 

satu bahasa atau ragam yang ada dalam verbal repertoir masyarakat tuturnya) 

dengan bahasa asing. 
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1.7.1.2 Campur Kode 

Pembicaraan mengenai alih kode biasanya diikuti dengan pembicaraan 

mengenai campur kode. Kedua peristiwa yang lazim terjadi dalam masyarakat 

yang bilingual ini mempunyai kesamaan yang besar, sehingga seringkali sukar 

dibedakan. Kesamaan yang ada dalam alih kode dan campur kode adalah 

digunakannya dua bahasa atau lebih, atau dua varian dari sebuah bahasa dalam 

satu masyarakat tutur. Banyak ragam pendapat mengenai perbedaan keduanya. 

Thelander (1976: 103) mengatakan bahwa di dalam suatu peristiwa tutur terjadi 

peralihan dari suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi 

adalah alih kode. Namun apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa 

maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran dan 

masing-masing klausa dan frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, 

maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode, bukan alih kode. Fasold (1984) 

mengatakan bahwa apabila seseorang menggunakan satu kata atau frase dari satu 

bahasa, dia telah melakukan campur kode. Namun apabila satu klausa jelas-jelas 

memiliki struktur gramatika satu bahasa, dan klausa berikutnya disusun menurut 

struktur gramatika bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. 

Dari kedua pendapat di atas tidak terlalu salah jika banyak orang 

berpendapat bahwa campur kode itu dapat berupa pencampuran serpihan kata, 

frase, dan klausa suatu bahasa di dalam bahasa lain yang digunakan. Intinya, ada 

satu bahasa yang digunakan, tetapi di dalamnya terdapat serpihan-serpihan dari 

bahasa lain.  
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Menurut Suwito (1983: 75), terjadinya campur kode merupakan 

ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Di dalam campur kode 

ciri-ciri ketergantungan ditandai oleh adanya hubungan timbal balik antara 

peranan dan fungsi kebahasaan. Peranan yang dimaksudkan adalah siapa yang 

hendak dicapai oleh penutur dangan tuturannya. Ciri lain dari gejala campur kode 

adalah bahwa unsur-unsur bahasa atau variasi-variasinya yang menyisipkan di 

dalam bahasa lain tidak lagi memilih fungsi-fungsi tersendiri. Pernyataan Suwito 

hampir sama dengan Harimurti Kridalaksana (2008: 40) yang menjelaskan bahwa 

campur kode yaitu penggunaan satuan bahasa atau ragam bahasa, termasuk 

didalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, dan sapaan. 

Campur kode tidak muncul karena tuntutan situasi, tetapi ada hal lain yang 

menjadi faktor terjadinya campur kode itu. Pada penjelasan sebelumnya telah 

dibahas mengenai ciri-ciri peristiwa campur kode, yaitu tidak dituntut oleh situasi 

dan konteks pembicaraan, adanya ketergantungan bahasa yang mengutamakan 

peran dan fungsi kebahasaan yang biasanya terjadi pada situasi yang santai. 

Berdasarkan hal tersebut, Suwito (1983) memaparkan beberapa faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya campur kode yaitu sebagai berikut; 

a) Faktor Peran 

Yang termasuk peran adalah status sosial, pendidikan, serta golongan dari 

peserta bicara atau penutur bahasa tersebut. 

b) Faktor Ragam 

Ragam ditentukan oleh bahasa yang digunakan oeh penutur pada waktu 

melakukan campur kode, yang akan menempatkan pada hirarki status sosial. 
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c) Faktor keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan 

Yang termasuk faktor ini adalah tampak pada peristiwa campur kode yang 

menandai sikap dan hubungan penutur terhadap orang lain, dan hubungan orang 

lain terhadapnya. 

Jendra (1991: 134-135) mengatakan bahwa “setiap peristiwa wicara 

(speech event) yang mungkin terjadi atas beberapa tindak tutur (speech act) akan 

melibatkan unsur: pembicara dan pembicara lainnya (penutur dan petutur), media 

bahasa yang digunakan, dan tujuan pembicaraan”. Lebih lanjut, Jendra (1991) 

menjelaskan bahwa ketiga faktor penyebab itu dapat dibagi lagi menjadi dua 

bagian pokok, umpamanya peserta pembicaraan dapat disempitkan menjadi 

penutur, sedangkan dua faktor yang lain (faktor media bahasa yang digunakan dan 

faktor tujuan pembicaraan) dapat disempit lagi menjadi faktor kebahasaan; 

a) Faktor Penutur 

Pembicara kadang-kadang sengaja bercampur kode terhadap mitra bahasa 

karena dia mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Pembicara kadang-kadang 

melakukan campur kode antara bahasa yang satu ke bahasa yang lain karena 

kebiasaan dan kesantaian. 

b) Faktor Bahasa 

Dalam proses belajar-mengajar media yang digunakan dalam 

berkomunikasi adalah bahasa lisan. Penutur dalam pemakaian bahasanya sering 

mencampurkan bahasanya dengan bahasa lain sehingga terjadi campur kode. 

Umpamanya hal itu ditempuh dengan jalan menjelaskan atau mengamati istilah-
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istilah (kata-kata) yang sulit dipahami dengan istilah-istilah atau kata-kata dari 

bahasa daerah maupun bahasa asing sehingga dapat lebih dipahami. 

1.8 Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan atau 

memperoleh sesuatu. Metode penelitian juga merupakan alat atau prosedur dan 

teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (Djajasudarma, 1993: 3). 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik adalah dengan 

metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan secara jelas hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan. Metode 

ini dipilih karena dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai individu 

serta bagaimana pemerolehan bahasa individu tersebut. Hasil dari metode 

deskriptif didasarkan pada fakta-fakta yang nyata dan sesuai dengan keadaan dari 

objek yang akan diteliti. 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Pada penelitian bahasa salah satu metode 

mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode simak. Metode simak 

merupakan metode memperoleh data dengan cara menyimak penggunaan bahasa. 

Penyimakan penggunaan bahasa dapat dilakukan terhadap data lisan maupun 

tertulis (Mahsun, 2005:90).   

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak. Metode simak dilakukan dengan cara menyimak tuturan atau 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ALIH KODE DAN CAMPUR KODE..... FAJAR RISKI SYAHRUDIN



22 
 

 
 

penggunaan bahasa para pemain dalam film animasi pendek Grammar karya Cak 

Ikin. Peneliti hanya bertindak sebagai pemerhati saja, sehingga peneliti tidak 

terlibat secara langsung dalam menentukan pembentukan data. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat, yaitu mencatat segala bentuk 

percakapan yang diujarkan oleh para pemain dalam film animasi pendek 

Grammar karya Cak Ikin. Pencatatan terhadap dialog film ini dilakukan mulai 

bulan Oktober sampai bulan November 2014. 

Peneliti mendapatkan film animasi pendek ini langsung dari 

narasumbernya, kemudian dilakukan penyimakan sekaligus pencatatan terhadap 

dialog yang diujarkan antarpemain tersebut. Pencatatan dilakukan dengan 

mentranskripsi data lisan dari film tersebut dengan dicatat secara otografis, 

sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Setelah itu, kalimat-

kalimat yang terdapat peristiwa campur kode, alih kode, dan interferensi dari film 

animasi pendek telah ditranskripkan ke dalam teks. Dengan metode penelitian ini, 

akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai penggunaan bahasa Jawa dari film 

animasi pendek Grammar Suro dan Boyo.  

1.8.2 Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka tahap berikutnya yaitu identifikasi 

pengumpulan data dan menganalisis data yang telah diperoleh. Metode yang 

digunakan peneliti untuk menganalisis data dilakukan secara deskripsi kualitatif, 

dengan menyajikan deskripsi bagaimana penggunaan bahasa Jawa dalam film 

animasi Grammar karya Cak Ikin. Data yang diperoleh berupa dialog, dianalisis 

dengan cermat dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk bahasa Jawa pada film 
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animasi Grammar karya Cak Ikin. Data verbal yang sesuai dan cocok dengan 

tujuan penelitian akan digunakan. Pada film animasi pendek karya Cak Ikin yang 

dianalisis yaitu unsur-unsur bahasa yang digunakan dan bentuk bahasa Jawa dari 

bentuk campur kode, alih kode, dan interfrensi yang tampak pada film tersebut. 

1.9 Operasionalisasi konsep 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta tidak terjadi salah 

pengertian mengenai istilah- istilah yang digunakan maka akan dijelaskan istilah- 

istilah tersebut secara definitif sebagai berikut : 

Sosiolinguistik : kajian  yang  menyusun  teori-teori  tentang  hubungan  

masyarakat  dengan  bahasa.   

Ragam bahasa : merupakan variasi bahasa yang disebabkan adanya 

perbedaan dari sudut penutur, tempat, pokok tuturan, dan situasi. Sehubungan 

ragam bahasa ini dikenal adanya ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak 

resmi (santai, akrab). 

Campur Kode : Suatu keadaan berbahasa dimana orang mencampur dua 

(atau lebih) bahasa atau ragam bahasa dalam satu tindak tutur (Nababan 1984:32)  

Alih kode : Nababan (1983:31) menyatakan bahwa konsep alih kode  

mencakup pada suatu kejadian pada waktu kita beralih dari satu ragam bahasa ke 

ragam bahasa yang lainnya. Misalnya, ragam bahasa Jawa ke ragam bahasa 

Indonesia. 
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Dialog : karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan (cerita, 

sandiwara, film, dsb) atau komunikasi antar dua orang dalam suasana kesetaraan. 

(KBBI, 2008: 351) 

1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah urutan peneliti dalam menuliskan hasil 

penelitiannya. Adapun hasil penelitian ini dituliskan terbagi atas empat bab, yaitu 

a) Bab I adalah Pendahuluan. Pada Bab I terbagi menjadi subbab, yakni 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, operasionalisasi konsep dan sistematika penulisan. 

b) Bab II adalah Gambaran umum objek penelitian, yaitu mendeskripsikan 

tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan teori penelitian. 

c) Bab III adalah Analisis Data, yaitu menjelaskan tentang data-data yang 

ditemukan kemudian dipaparkan dengan menganalisis data-data tersebut. 

d) Bab IV adalah Kesimpulan, yaitu menjelaskan tentang apa yang didapat 

dari penelitian tersebut kemudian disimpulkan hasilnya. 
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