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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar merupakan tempat penjual dan pembeli bertemu, barang dan jasa 

tersedia untuk dijual dan akan terjadi pemindahan hak milik (Swastha, 1996: 50). 

Pertemuan penjual dan pembeli memungkinkan tejadinya interaksi sosial. Dalam 

interaksi hampir tidak mungkin tanpa melibatkan bahasa meskipun dalam batas-

batas tertentu dimungkinkan manusia berinteraksi tanpa menggunakan bahasa, 

akan tetapi kesempurnaan interaksi itu hanya dapat dijamin melalui bahasa. 

Dalam kehidupan sehari-hari interaksi itu dapat bermacam-macam bentuknya, 

misalnya bekerja, bermain-main, bersenda gurau dan salah satunya adalah tawar 

menawar dalam jual beli antara penjual dan pembeli. Tawar menawar sebagai 

bentuk interaksi didalamnya tentu melibatkan bahasa. Dengan demikian tawar 

menawar termasuk salah satu peristiwa tutur. Sebagai salah satu peristiwa tutur, 

wujud pemakaian bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti situasi dan 

peristiwa, peserta tutur, tujuan berbicara, norma-norma interaksi dan sebagainya. 

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan 

barang, baik yang diproduksi sendiri maupun tidak diproduksi sendiri untuk 

memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi pedagang 

grosir dan pedagang eceran. Pedagang grosir adalah pedagang yang 

mendistribusikan barang kepada produsen dan pedagang eceran, sedangkan 
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pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk atau barang langsung 

kepada konsumen, pemilik toko, kios, atau warung bisa disebut sebagai pedagang 

eceran.  

Berdasarkan KBBI, pedagang bisa dibedakan menjadi beberapa jenis di 

antaranya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang besar, pedagang 

kecil, pedagang keliling, pedagang perantara, dan pedagang valuta asing. 

Pedagang Pasar Simpang adalah orang yang berusaha di bidang penjualan barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat. Usaha tersebut 

dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana atau 

lingkungan yang informal seperti pasar, pusat perbelanjaan atau pertokoan, pusat 

rekreasi dan sebagainya. 

Bahasa merupakan sarana penghubung atau komunikasi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dengan adanya bahasa, masyarakat dapat berinteraksi dan 

bersosialisasi antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Bahasa 

adalah sarana yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk 

melaksanakan segala aktivitas khususnya yang berhubungan dengan lingkungan 

sosialnya. Chaer (2004: 11) berpendapat bahwa bahasa merupakan alat 

komunikasi atau alat interaksi yang hanya dimiliki manusia. Di dalam kehidupan 

bermasyarakat, sebenarnya manusia juga dapat menggunakan alat komunikasi lain 

selain bahasa. Namun, tampaknya bahasa merupakan alat komunikasi yang paling 

baik dan paling sempurna dibandingkan dengan alat komunikasi yang lainnya. 
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Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Salah satu fungsi dalam berkomunikasi yaitu untuk 

menyampaikan maksud apa yang ingin disampaikan antara satu individu dengan 

individu yang lain. Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan dari 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu informasi, menyampaikan 

pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada bermacam-macam 

cara dalam penyampaian maksud saat berkomunikasi, diantaranya yaitu dengan 

komunikasi secara verbal maupun secara nonverbal. 

Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai peran yang sangat penting, 

sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, 

gagasan, keinginan, dan sebagainya. Keberadaan bahasa pada dasarnya tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan masyarakat 

yang menuntut manusia untuk selalu berkomunikasi, dan bekerjasama dengan 

sesama. Dalam proses berkomunikasi manusia berusaha menciptakan komunikasi 

yang benar antara satu dan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar terjadi kemudahan 

dalam hal penyampaian atau penerimaan pesan antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam proses komunikasi yang benar seseorang harus mampu mengekspresikan 

dirinya dengan mimik, intonasi serta gerak tubuh yang baik agar lawan bicara 

memperhatikan apa yang dibicarakannya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bahasa baik lisan maupun 

tulisan guna bergaul dengan manusia lain, baik untuk menyatakan pendapatnya 

maupun untuk mempengaruhi orang lain demi kepentingannya sendiri maupun 
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kelompok atau kepentingan bersama. Bahasa merupakan alat bagi manusia untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi. Tanpa bahasa tidak akan ada hubungan yang 

terjadi antara seorang individu dengan individu yang lainya (Badudu, 1992: 68). 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. Hal ini bersangkutan dengan pentingnya 

bahasa terhadap kehidupan masyarakat  yaitu untuk menyatakan ekspresi, sebagai 

alat komunikasi baik komunikasi verbal (percakapan), nonverbal (melalui bahasa 

isyarat), untuk mengadakan intregasi maupun adaptasi sosial dan untuk 

mengadakan kontrol sosial dalam masyarakat (Keraf, 1984: 3). 

Sebagai bagian dari masyarakat, bahasa merupakan gejala sosial yang 

tidak dapat lepas dari pemakainya. Manusia dalam hidupnya berkedudukan 

sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial, untuk memenuhi hasratnya 

sebagai mahkluk sosial tersebut memerlukan alat berupa bahasa (Pateda, 1994: 4). 

Gejala sosial dalam pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor 

linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor nonlinguistik, antara lain faktor-faktor 

sosial dan faktor-faktor situasional. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi 

pemakaian bahasa antara lain tingkat ekonomi, jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan sebagainya. Pemakaian bahasa yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor situasional yaitu siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, 

kapan, di mana dan mengenai masalah apa. Hal tersebut dirumuskan secara 

singkat oleh Fishman (dalam Suwito, 1983: 3) yaitu who speak, what language to 

whom and when (siapa yang berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, dan 

kapan.) 
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Pada Pasar Tradisional Simpang di Surabaya, kegiatan tawar menawar 

dipengaruhi berbagai faktor sehingga mengakibatkan pemakaian bahasa yang 

beragam. Misalnya, dari segi penutur yaitu penjual dan pembeli yang berasal dari 

berbagai latar belakang, geografis dan status sosial yang berbeda, maka tuturan 

yang muncul akan berbeda pula. Tuturan antara penjual dan pembeli yang sudah 

kenal dan akrab karena seringnya pembeli berbelanja di tempat tersebut akan 

berbeda dengan bentuk tuturan antara penjual dengan pembeli baru yang belum 

kenal sama sekali. Pada dasarnya ragam bahasa yang digunakan dalam jual beli 

aneka kebutuhan di Pasar Tradisional Simpang mempunyai makna tertentu. Tawar 

menawar aneka kebutuhan akan menghasilkan ragam bahasa yang berbeda. 

 Pada Pasar Tradisional Simpang, mayoritas pedagang di pasar tersebut 

adalah orang Jawa, tetapi ada pula pedagang yang beretnis Madura. Hal ini 

menimbulkan keberagaman bahasa yang digunakan untuk tawar menawar antara 

penjual dan pembeli dan tentu saja menimbulkan peralihan kode dan campur kode 

dalam tuturan mereka ketika berinteraksi. Misalnya pada tuturan sebagai berikut:  

Pembeli  : “Saya mau beli selusin. Di sini panas ya, sumuk.” 
 Penjual  : “Iya Bu, apalagi siang-siang gini. Ibu dari mana asalnya?” 
 Pembeli  : “Saya dari Bogor Mbak.” 
 Penjual  : “Oh, saya kira asli dari Surabaya Bu.” 

Pembeli : “Aku yo iso boso Jowo lho Mbak, gak ono kipas ta?  
sumuk.” 

 Penjual  : “Ono Bu, nek Ibu tuku akeh engkok tak jupukno kipas.” 
 Pembeli  : “Tapi harganya jangan mahal-mahal ya.” 
 Penjual  : “ Iya Bu, bisa diatur.” 

Tuturan tersebut terjadi antara penjual dan pembeli yang terjadi di toko alat tulis 

dan terdapat bentuk alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa yang 

dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada mulanya pembeli tersebut 
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menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan penjual. Setelah pembeli 

bertanya kepada penjual dari mana penjual tersebut berasal, kemudian pembeli 

beralih kode menggunakan bahasa Jawa untuk meyakinkan penjual tersebut 

bahwa pembeli adalah keturunan Jawa yang bisa berbahasa Indonesia dan Jawa 

yang terjadi pada tuturan „aku yo iso boso Jowo lho Mbak‟ yang artinya „saya 

juga bisa berbahasa Jawa lho Mbak‟, selain itu pembeli juga bertanya kepada 

penjual „gak ono kipas ta? sumuk’ yang artinya „apa tidak ada kipas? Gerah‟, 

kemudian penjual tersebut menjawab „ono Bu, nek Ibu tuku akeh engkok tak 

jupkno kipas‟ yang artinya „ada Bu, kalo Ibu beli banyak nanti saya ambilkan 

kipas‟.  

Dari fenomena di atas, bahwa penelitian mengenai alih kode dan campur 

kode dalam interaksi jual beli di Pasar Tradisional Simpang ini menarik dan 

penting untuk dilakukan. Fenomena yang menarik  dalam penelitian ini bahwa di 

lingkungan pasar dengan latar belakang geografis yang berbeda serta penjual 

dengan pembeli dengan status sosial yang berbeda akan menghasilkan suatu 

peristiwa tutur yang berbeda seperti alih kode dan campur kode.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas 

pada penelitian ini meliputi:  

1. Bagaimanakah alih kode dalam interaksi jual beli di Pasar Tradisional 

Simpang Surabaya? 
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2. Bagaimanakah campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar 

Tradisional Simpang Surabaya? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi alih kode dan campur kode 

dalam interaksi jual beli di Pasar Tradisional Simpang Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan alih kode dalam interaksi jual beli di Pasar 

Tradisional Simpang Surabaya. 

2. Mendeskripsikan campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar 

Tradisional Simpang Surabaya. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi alih kode dan 

campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Tradisional Simpang 

Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat 

secara praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah data 

linguistik dan memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia sosiolinguistik di 

Indonesia.  
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Secara praktis, adanya penelitian ini dapat menjadi wacana tersendiri bagi 

masyarakat luas agar bertambahnya pengetahuan akan wawasan tentang 

linguistik. Penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan wacana untuk masyarakat 

umum dan khususnya untuk Pemerintah Daerah yang belum mengetahui akan 

penggunaan bahasa yang digunakan pedagang dengan pembeli di pasar tradisional 

Simpang Surabaya.  

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Pratama (2014) melakukan penelitian “Ragam Bahasa Bisnis di Pasar 

Atom Surabaya: Kajian Sosiolinguistik.” Mendeskripsikan bentuk-bentuk ragam 

bahasa bisnis di pasar Atom Surabaya dan menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan ragam bahasa bisnis di pasar Atom Surabaya. Metode 

pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan metode percakapan dan 

penyimakan melalui teknik pancing, cakap bertemu muka, dan simak bebas libat 

cakap.  

Metode percakapan dengan teknik pancing dan cakap bertemu muka untuk 

mengetahui bagaimana pedagang bertutur dan faktor yang mempengaruhi 

penggunaan ragam bahasa sedangkan metode penyimakan dengan teknik simak 

bebas libat cakap untuk mengetahui tuturan pedagang yang sedang melakukan 

tawar menawar. Kemudian data diolah dengan membagi dalam ragam tuturan dan 

konteks tuturan. Hasil data yang di dapat dari penelitian Ragam Bahasa Bisnis di 

Pasar Atom Surabaya berupa dua puluh satu tuturan yang terdiri dari bentuk 
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kosakata. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa, yaitu usia, jenis 

kelamin, pendidikan, dan hubungan kekeluargaan. Sehingga penelitian mengenai 

Ragam Bahasa Bisnis di Pasar Atom Surabaya menghasilkan beberapa kosakata 

seperti dalam transaksi jual beli di pasar Atom Surabaya. 

Pendit (2013) melakukan penelitian “Alih Kode dan Campur Kode dalam 

Interaksi Sosial Antara Pedagang Pasar Seni dengan Wisatawan di Tanah Lot 

Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk alih kode dan 

campur kode serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa alih 

kode dan campur kode. Penelitian mengenai Alih Kode dan Campur Kode dalam 

Interaksi Sosial Antara Pedagang Pasar Seni dengan Wisatawan di Tanah Lot Bali 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data bahasa yang dipaparkan 

berdasarkan fakta yang ada. Metode simak dan cakap digunakan dalam metode 

pengumpulan data. Metode simak digunakan untuk menyimak percakapan antara 

pedagang pasar seni dengan wisatawan. Metode cakap juga digunakan karena 

peneliti melakukan kontak langsung dengan penutur selaku narasumber. Teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu teknik rekam dan catat. Teknik 

rekam adalah teknik penjaringan data dengan merekam data kebahasaan, 

kemudian dilanjutkan dengan teknik catat, yaitu mencatat apa yang sudah direkam 

atau disimak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kode antara pedagang 

pasar seni dengan wisatawan dialihkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali, 

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Bali 

ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, bahasa Indonesia ke bahasa 
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Mandarin, bahasa Mandarin ke bahasa Bali, dan bahasa Inggris ke bahasa 

Mandarin. Sedangkan pencampuran kode terdiri dari campuran bahasa Indonesia 

dengan bahasa Bali, bahasa Indonesia dialek Jakarta, bahasa Indonesia dengan 

bahasa Jawa, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia 

dengan bahasa Sunda. Alih kode dalam interaksi sosial tersebut terjadi karena 

beberapa faktor, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan mitra tutur, mengakrabkan 

diri dengan mitra tutur, dan mengajarkan bahasa kepada mitra tutur, sedangkan 

campur kode terjadi karena mempertahankan istilah asli. 

Hamid (1995) melakukan penelitian “Penggunaan Bahasa pada 

Masyarakat Pedagang Etnis Arab dalam Situasi Perdagangan di Kelurahan 

Ampel: Sebuah Tinjauan Sosiolinguistik.” Mendeskripsikan tentang penggunaan 

bahasa pada masyarakat pedagang etnis Arab. Masyarakat pedagang yang 

dimaksud dalam penelitian Penggunaan Bahasa pada Masyarakat Pedagang Etnis 

Arab dalam Situasi Perdagangan di Kelurahan Ampel adalah masyarakat 

pedagang etnis Arab yang berdagang di jalan Ampel Suci, jalan Panggung, dan 

jalan Sasak di lokasi kelurahan Ampel. Penggunaan bahasa yang dimaksud adalah 

meliputi kapan, di mana, dan dengan siapa masyarakat pedagang etnis Arab serta 

bagaimana mereka mempergunakan bahasa dalam situasi perdagangan tersebut.  

Untuk menganalisis didasarkan pada teori Fishman yang menyatakan 

bahwa tingkah laku bahasa dan tingkah laku terhadap bahasa dalam masyarakat 

menyangkut ketepatan memilih suatu bentuk bahasa atau ragam bahasa yang 

dipergunakan ketika berkomunikasi, antara lain dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor sosial, seperti usia, jenis kelamin, hubungan kekeluargaan, 
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pendidikan, dan faktor situasional seperti, siapa berbicara, kepada siapa, kapan, 

dan dalam situasi yang bagaimana. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan memberikan 

gambaran tentang penggunaan bahasa pada masyarakat pedagang etnis Arab di 

kelurahan Ampel. Penelitian ini dilakukan dengan teknik rekam langsung di 

lapangan terhadap bahasa yang digunakan serta dengan wawancara. Hasil dari 

perekaman kemudian ditranskrip untuk dianalisis. Hasil analisis data dapat 

diketahui bahwa dalam situasi perdagangan yang tidak resmi, bahasa yang 

digunakan oleh masyarakat pedagang etnis Arab apabila berbicara dengan 

pembeli yang hubungannya akrab (personal) menggunakan campuran kosa kata 

bahasa Jawa, bahasa Arab Sasak, dan bahasa Indonesia. Apabila dengan pembeli 

yang hubungannya tidak akrab (impresional) cenderung menggunakan campuran 

kosa kata bahasa Indonesia. Masyarakat pedagang etnis Arab berusaha 

menyesuaikan bahasanya dengan etnis pembeli. Pada umumnya masyarakat 

pedagang etnis Arab lebih banyak menggunakan campuran kosa kata bahasa 

Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Arab Sasak, baik dengan orang yang 

dianggap akrab atau dengan orang yang seusianya. 

Berdasarkan kajian-kajian di atas, penelitian mengenai “Alih Kode dan 

Campur Kode dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Simpang Surabaya: 

Kajian Sosiolinguistik” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian 

yang diteliti. Penelitian yang dilakukan meliputi transaksi bisnis antara penjual 

dan pembeli yang memiliki latar belakang dan status sosial yang berbeda sehingga 
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menghasilkan data analisis yakni penanda alih kode dan campur kode. Hasil 

selanjutnya adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi alih kode dan campur 

kode dalam transaksi bisnis antara penjual dan pembeli yang berada di lingkungan 

Pasar Tradisional Simpang Surabaya. 

1.6 Landasan Teori 

Landasan teori digunakan sebagai acuan untuk menganalisis objek 

penelitian terkait rumusan masalah yang dianalisis berdasarkan judul penelitian 

yaitu “Alih Kode dan Campur Kode dalam Transaksi Bisnis antara Penjual dan 

Pembeli di Pasar Tradisional Simpang Surabaya. Teori yang digunakan adalah 

sebagai berkut: 

1.6.1  Sosiolinguistik 

“Sosiolinguistik merupakan ilmu terapan dari bahasa dan sosial, artinya 
ilmu sosiolinguistik memandang bahasa sebagai suatu gejala sosial. 
Sebagai objek dalam sosiolinguistik. Bahasa tidak dilihat atau didekati 
sebagai bahasa, sebagaimana dilakukan dalam linguistik umum, 
melainkan dilihat atau didekati sebagai sarana interaksi atau 
komunikasi di dalam masyarakat manusia.” (Chaer dan Leonie 
Agustina, 2004: 3). 

 Hal ini juga dikatakan oleh ahli bahasa lainnya yang menyatakan 

pernyataan serupa. Bahasa dalam ilmu sosiolinguistik merupakan sebuah objek 

yang tidak dikaji secara internal, artinya pengkajian itu hanya dilakukan terhadap 

struktur intern bahasa itu saja seperti struktur fonologis, morfologis, dan sintaksis, 

melainkan secara eksternal, artinya kajian itu dilakukan terhadap hal-hal atau 

faktor-faktor yang berkaitan dengan pemakaian bahasa tersebut oleh para 
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penuturnya dalam kelompok-kelompok sosial masyarakat. Munculnya ilmu 

sosiolinguistik membuat ranah kajian bahasa semakin luas dan tidak terbatas. 

Dikaitkannya bahasa dengan masyarakat sendiri pun membuat bahasa semakin 

menarik untuk dikaji karena adanya kaitan antara bahasa dan penggunanya itu 

sendiri.  

Suatu ilmu selalu memperkenalkan sebuah masalah untuk hadir dan 

dibahas dalam studi kasus. Tentunya sosiolinguistik juga mempunyai beberapa 

masalah utama yang dikaji untuk mengetahui arah keilmuan tersebut.  Nababan 

(1993) masalah utama dalam sosiolinguistik adalah (1) Mengkaji bahasa dalam 

konteks sosial dan kebudayaan, (2) Menghubungkan faktor-faktor 

kebahasaan,ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan 

budaya, (3) Mengkaji fungsi-fungsi sosial dan pengunaan bahasa dalam 

masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan bahasa itu tak dapat dipisahkan, 

bahasa dipergunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Dengan munculnya 

beberapa faktor, tentunya tiap masyarakat memiliki bahasa yang berbeda 

selanjutnya dapat disebut dengan variasi bahasa. Dalam variasi bahasa terdapat 

dua macam berdasarkan sumber perbedaan yaitu, (1) variasi internal atau variasi 

sistemik dan (2) variasi eksternal atau variasi ekstrasistemik (Nababan, 1993:15). 

1.6.2 Alih Kode 

Alih kode (code switching), menurut Appel (dalam Chaer dan Leoni 

Agustina, 2004: 107) merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa karena 

berubahnya situasi. Berbeda dengan Appel yang mengatakan alih kode itu terjadi 
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antar bahasa, maka Hymes (dalam Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 107), 

menyatakan alih kode itu bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi dapat juga 

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

Dalam alih kode, setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan masih 

memiliki fungsi otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar, dan sengaja 

dengan sebab-sebab tertentu. 

1.6.3 Campur Kode 

Campur kode (code mixing), menurut Chaer dan Leonie Agustina (2004: 

114) merupakan sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memilki 

fungsi keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa 

tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan saja, tanpa fungsi keotonomian 

sebagai kode. Thelander (dalam Chaer dan Leoni Agustine, 2004: 115) 

menyatakan bahwa campur kode adalah suatu peristiwa tutur yang apabila di 

dalamnya terdapat klausa-klausa atau frasa-frasa yang digunakan terdiri dari 

klausa dan frasa campuran, dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi 

mendukung fungsi sendiri-sendiri. 

Sobarna (dalam Basir, 2002: 64) mengemukakan bahwa campur kode 

adalah proses pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-

unsur bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dalam satu klausa yang sama. 

Dalam campur kode, pemakaian unsur bahasa lainnya hanya sebatas leksikon dan 

belum melampaui batas unit bahasa yang lebih besar seperti sintaksis.  
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Basir (2002: 64-65) menyatakan bahwa terjadinya peristiwa campur kode 

dan alih kode dapat disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu adanya 

keterbatasan padanan kata, adanya pengaruh dari pihak kedua, kurangnya 

menguasai kode bahasa yang digunakan, atau adanya pengaruh unsur prestise.  

 

1.7 Operasional Konsep 

Operasional konsep memiliki peran penting dalam metode penelitian. Hal 

ini dikarenakan operasional konsep berisi penjelasan tentang gambaran, istilah-

istilah yang jelas dan terarah. Hal ini digunakan untuk menghindari pemahaman 

yang salah sehingga diperoleh batasan-batasan masalah yang jelas. Beberapa 

konsep yang dioperasionalkan adalah sebagai berikut: 

1. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain 

dalam suatu peristiwa tutur. Misalnya, penutur menggunakan bahasa 

Indonesia beralih menggunakan bahasa Inggris. Alih kode merupakan 

salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. 

Dalam alih kode masing-masing bahasa cenderung masih mendukung 

fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan 

konteksnya. 

2. Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa dimana orang mencampur 

dua bahasa atau lebih atau ragam bahasa dalam suatu tindak tutur. Dalam 

campur kode penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang 

memakai bahasa tertentu. 
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3. Pasar tradisional adalah tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi 

secara langsung dan disertai dengan proses tawar menawar. Barang yang 

diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat, 

seperti bahan makanan, sayuran, buah-buahan, pakaian, barang elektronik, 

dan jasa. 

4. Jual beli adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang 

kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. 

Sebenarnya jual beli merupakan dua istilah yang saling berlawanan 

maknanya, tetapi  

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara kerja atau prosedur yang dipilih dalam 

melaksanakan suatu penelitian. Adanya metode memiliki peran yang sangat 

penting dalam suatu penelitian, yaitu dapat membantu suatu penelitian untuk 

mendapatkan hasil secara maksimal dan sesuai dengan keinginan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan pada fakta 

yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-

penuturnya (Sudaryanto, 1992: 62). Metode kualitatif adalah metode yang 

menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa 

(Djajasudarma, 1993: 10). 
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Jadi, metode deskriptif kualitaif ini dapat menghasilkan data berupa 

tertulis atau lisan yang bersumber dari penutur-penuturnya sehingga data dari 

metode ini didasarkan pada fakta-fakta yang sesuai dengan keadaan dari objek 

yang akan diteliti dan bersifat apa adanya. Dalam penelitian ini terdapat empat 

tahap metode penelitian, yaitu menentukan sumber data, tahap metode 

pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian data. 

1.8.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah percakapan atau dialog antara 

penjual dan pembeli yang berada di Pasar Tradisional Simpang Surabaya. Dalam 

penelitian ini penjual yang dijadikan sebagai sumber data adalah bahasa yang 

digunakan penjual yang beretnis Jawa dan Madura. Sumber data yang diperoleh 

dari gambaran objek yang diteliti yaitu penggunaan bahasa penjual dan pembeli di 

Pasar Tradisional Simpang Surabaya pada saat melakukan tawar menawar. 

1.8.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi terhadap 

objek dan narasumber yang merupakan penjual Pasar Tradisional Simpang dan 

pembeli mulai tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 

2015. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak, teknik 

catat, dan teknik rekam. Metode simak adalah metode yang dilakukan dengan cara 

tidak ikut terlibat dalam percakapan secara langsung dengan objek yang akan 

diteliti. Objek yang diteliti tidak akan sadar bahwa dia sedang diteliti karena yang 

diperhatikan adalah bagaimana bahasa yang digunakan bukan isi pembicaraannya. 
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Setelah melakukan metode diatas, maka tahap berikutnya adalah dengan 

melakukan teknik catat. Teknik catat adalah teknik yang dilakukan dengan 

mencatat semua hasil dari penelitian pembicaraan yang dilakukan. 

1.8.3 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan menggunakan 

teori alih kode dan campur kode bagaimana penggunaan bahasa dalam interaksi  

antara penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Simpang Surabaya. Data yang 

sudah diperoleh dari hasil catat pada saat berinteraksi dan juga hasil dari rekaman 

ditranskripsikan serta dicocokkan antar keduanya untuk memperjelas hasil 

penelitian yang dilakukan. 

1.8.4 Metode Penyajian Data 

Tahapan akhir dari seluruh metode penelitian adalah metode penyajian 

data. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang 

memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan hasilnya 

didasarkan pada fakta-fakta yang sesuai dengan keadaan dari objek diteliti. Data 

yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diklasifikasikan tersebut kemudian 

disajikan dalam bentuk informal. Penyajian hasil analisis data secara informal 

adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa yang 

dapat dipahami secara langsung. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Pada bab I 

merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

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

dan sistematika penulisan. Metode penelitian ini terdiri dari menentukan sumber 

data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian data. 

Pada bab II merupakan gambaran umum objek yang akan diteliti meliputi 

sejarah gambaran umum Pasar Tradisional Simpang Surabaya. Pada bab III 

merupakan analisis dan pembahasan mengenai penggunaan bahasa yang 

digunakan dalam berbisnis di Pasar Tradisional Simpang Surabaya. Selanjutnya 

pada bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. 
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