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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Peran 

penting bahasa dalam kehidupan manusia saat ini disadari sebagai kehidupan 

primer dalam kehidupan sosial manusia itu sendiri. Bahasa merupakan sistem 

lambang bunyi yang sifatnya arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu 

masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan juga untuk mengidentifikasikan 

diri. 

Bahasa juga memiliki sifat universal, yaitu bahasa bukan milik perorangan 

atau sekelompok orang tertentu, melainkan dimiliki oleh setiap orang yang 

mempergunakannya. Mengingat sifat bahasa yang universal, maka bahasa akan 

memiliki suatu keragaman atau variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor-faktor 

yang berpengaruh pada pengguna bahasa. Menurut Fishman (dalam Wahyu, 2001: 

5-6), faktor-faktor tersebut seperti latar belakang daerah pengguna, keadaan sosial, 

budaya, situasi percakapan, dan lain-lain. 

Saat ini, sebagian besar manusia merupakan manusia dua bahasa atau 

bahkan mempunyai banyak bahasa. Dikatakan demikian karena manusia saat ini 

mampu menguasai dua bahasa atau lebih dalam komunikasinya. Individu bilingual 

atau multilingual yang dimaksud selain menguasai bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, 

juga menguasai bahasa
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Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Bahkan, tidak sedikit dari mereka 

menerapkan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa 

asing lainnya. 

Fenomena bilingualisme dan multilingualisme dapat terjadi kapan saja dan 

di mana saja seorang individu berada. Seorang individu dapat menjadi seorang 

bilingualis pada waktu anak-anak dan juga pada waktu dewasa. Sedangkan 

peristiwa tersebut dapat ditemukan dalam lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan desa, ataupun di tempat-tempat lainnya seperti kampung di 

kota. 

Lebih lanjut, fenomena bahasa dalam kehidupan masyarakat yang 

multilingual terkait dengan perihal tindak tutur. Fenomena yang dimaksud 

berkaitan dengan alih kode dan campur kode yang merupakan topik permasalahan 

dalam penelitian ini. Tindak tutur merupakan suatu tindakan berkomunikasi dalam 

menyampaikan suatu informasi oleh penutur kepada mitra tuturnya dengan maksud 

ataupun tujuan tertentu.  

 Dalam suatu tindak komunikasi, khususnya pada komunikasi percakapan 

masyarakat di kampung Keputih Perintis, masyarakat yang multilingual terkadang 

menentukan pilihan kode (code choice) yang hendak digunakan untuk 

berkomunikasi. Dipilihnya kode tersebut dapat dipicu oleh beberapa hal, seperti 

lawan bicara, topik pembicaraan, suasana, ranah, dan lain sebagainya. Dalam 

menentukan pilihan kode, seorang individu yang dwibahasawan akan mampu 

mengalihkan kode atau bahkan mencampurkan kode dalam komunikasinya. 
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Misalnya, pada tindak komunikasi masyarakat Keputih Perintis, alih kode dari 

bahasa satu ke bahasa lain pastinya dapat terjadi, begitu pula dengan campur kode. 

Ketika masyarakat yang multilingual berkomunikasi, akan muncul fenomena salah 

satu bahasa dari minimal dua bahasa yang dikuasai oleh masyarakat tersebut yang 

mampu mendominasi komunikasinya. Hal tersebut berkaitan dengan pilihan bahasa 

yang digunakan untuk berkomunikasi yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

 Beberapa faktor yang dimaksud meliputi faktor lawan bicara, topik 

pembicaraan, ataupun tingkat penguasaan terhadap salah satu dari minimal dua 

bahasa yang dikuasainya untuk berkomunikasi. Pemilihan bahasa juga mendasari 

terciptanya komunikasi. Pilihan bahasa yang dimaksud merupakan suatu peristiwa 

sosial dalam suatu masyarakat yang terjadi karena adanya interaksi dalam 

berkomunikasi. Lebih lanjut, tidak hanya faktor-faktor linguistik yang mampu 

memicu munculnya pilihan bahasa dalam berkomunikasi. Akan tetapi, hal tersebut 

dapat dikarenakan pula oleh beberapa faktor lain di luarnya. 

 Penentuan pilihan bahasa erat kaitannya dengan situasi sosial dalam suatu 

masyarakat. Faktor tingkat pendidikan, perbedaan usia, status sosial, dan juga 

karakter yang dimiliki seorang individu mampu mempengaruhi seorang individu 

tersebut untuk menentukan pilihan bahasa mereka ketika berkomunikasi dengan 

individu lain. Demikian pula situasi yang melatar belakangi suatu pembicaraan juga 

dapat mempengaruhi bagaimana sebuah bahasa akan dipilih untuk dipergunakan. 

Pemilihan bahasa merupakan gejala dalam aspek multilingual yang dikarenakan di 

dalam repertoire-nya terdapat lebih dari satu bahasa. Telah dijelaskan sebelumnya 
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bahwa pilihan bahasa pasti bergantung pada beberapa faktor, seperti faktor 

partisipan, topik, suasana, ranah, dan lain sebagainya. 

 Dalam interaksi sosial sehari-hari dengan penutur lainnya, tentu biasanya 

secara terus-menerus yang tanpa disadari kita telah menggunakan variasi bahasa. 

Dari variasi bahasa itulah nantinya muncul seorang individu yang memilih bahasa 

dalam komunikasinya, misalnya masyarakat asli saat berkomunikasi dengan 

masyarakat pendatang. Dalam hal ini, masyarakat pendatang memilih satu dari 

minimal dua bahasa yang dikuasainya, misalnya dipilih bahasa Indonesia ketika 

masyarakat pendatang bertemu dengan masyarakat pendatang dan bahasa Jawa 

ketika masyarakat asli bertemu dengan masyarakat asli. 

 Masyarakat multilingual yang dijadikan subjek pada penelitian ini 

merupakan salah satu komponen utama dan mempunyai peran penting dalam 

percakapan masyarakat di kampung. Saat berlangsungnya percakapan masyarakat 

di kampung sangat memungkinkan masyarakat yang multilingual memilih kode 

yang hendak digunakan untuk berkomunikasi. Hal ini pun memicu masyarakat 

untuk melibatkan dirinya dalam beberapa fenomena bahasa dalam masyarakat 

multilingual. 

Fenomena bahasa yang dimaksud meliputi gejala peralihan pemakaian 

bahasa karena berubahnya situasi (alih kode), dan gejala pencampuran pemakaian 

bahasa karena berubahnya situasi (campur kode). Beberapa fenomena tersebut 

dapat berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri (internal) ataupun dari luar 

dirinya (eksternal). Manusia berinteraksi dengan sesamanya, di mana dalam 
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komunikasi yang terjadi dari interaksi tersebut, penutur dapat menggunakan lebih 

dari satu bahasa yang dikuasainya. Akibatnya, terjadi adanya peristiwa kontak 

antarbahasa dari interaksi tersebut. 

Fenomena kontak antarbahasa yang dimaksud diantaranya adalah alih kode 

dan campur kode dalam suatu tindak komunikasi. Alih kode merupakan gejala 

peralihan pemakaian bahasa karena berubah situasi (Appel dalam Chaer dan 

Agustina, 1995: 141). Dengan demikian, alih kode itu merupakan gejala peralihan 

pemakaian bahasa yang terjadi karena situasi dan terjadi antarbahasa serta 

antarragam dalam satu bahasa. 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. Terjadinya peristiwa peralihan bahasa 

tersebut ditentukan oleh hubungan antara penutur dengan mitra tutur, kehadiran 

pihak ketiga, dan pengambilan keuntungan. Selanjutnya, fenomena peralihan 

bahasa yang dimaksud bisa tampak pada tindak komunikasi masyarakat asli dan 

masyarakat pendatang di kampung Keputih Perintis Surabaya. 

Masyarakat di kampung Keputih Perintis Surabaya mengalihkan 

komunikasinya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa Surabaya, bahasa Jawa 

Kediri, bahasa Jawa Nganjuk, dan bahasa Jawa Jombang saat melakukan 

percakapan.  

Campur kode terjadi apabila seorang penutur bahasa, misalnya bahasa 

Indonesia memasukkan unsur-unsur bahasa daerahnya ke dalam pembicaraan 
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bahasa Indonesia. Dengan kata lain, seseorang yang berbicara dengan kode utama 

bahasa Indonesia yang memiliki fungsi keotonomiannya, sedangkan kode bahasa 

daerah yang terlibat dalam kode utama merupakan serpihan-serpihan saja tanpa 

fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode. 

Ciri yang menonjol dalam campur kode ini ialah kesantaian atau situasi 

informal. Dalam situasi berbahasa formal, jarang terjadi campur kode, kalau 

terdapat campur kode dalam keadaan itu karena tidak ada kata atau ungkapan yang 

tepat untuk menggantikan bahasa yang sedang dipakai sehingga perlu memakai 

kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Seorang penutur 

misalnya, dalam berbahasa Indonesia banyak menyelipkan bahasa daerahnya, maka 

penutur itu dapat dikatakan telah melakukan campur kode. Akibatnya, muncul satu 

ragam bahasa Indonesia yang keminang-minangan, bahasa Indonesia kejawa-

jawaan, dan lainnya. 

Masyarakat Keputih Perintis adalah masyarakat yang bertempat tinggal di 

wilayah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa 

Timur. Masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda yaitu bekerja sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta diantaranya tukang service motor, sopir, 

dan lain-lain. 

Ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan mengapa penelitian alih 

kode dan campur kode penting untuk dikaji diantaranya adalah penelitian ini belum 

pernah dikaji oleh para peneliti sebelumnya, diperbincangkan masyarakat dan 

ditunggu masyarakat, isu tentang objek masih update dan relevan untuk 
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dibicarakan, serta masyarakat Keputih Perintis banyak mahasiswa rantau sehingga 

menggunakan bahasa-bahasa daerah dari asal masing-masing. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

        1. Bagaimanakah bentuk-bentuk alih kode dan campur kode yang dipakai   

                dalam percakapan masyarakat Keputih Perintis di Surabaya? 

        2. Faktor apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya alih kode  

                dan campur kode dalam percakapan masyarakat Keputih Perintis di  

                Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

        1. Menjelaskan bentuk-bentuk alih kode dan campur kode yang dipakai  

               dalam percakapan masyarakat Keputih Perintis di Surabaya. 

        2. Menjelaskan faktor yang melatar belakangi terjadinya alih kode  

                dan campur kode dalam percakapan masyarakat Keputih Perintis di  

                Surabaya. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk  penelitian yang akan datang yaitu khusus kajian sosiolinguistik 
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dengan mengkaji bentuk-bentuk alih kode dan campur kode serta faktor-faktor yang 

melatar belakangi terjadinya alih kode dan campur kode dalam percakapan 

masyarakat Keputih Perintis di Surabaya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

secara langsung bagi masyarakat Keputih Perintis di Surabaya terutama dalam hal 

kebahasaan sehingga masyarakat bisa berkomunikasi dengan baik serta dapat 

mengakrabkan suasana. 

1.5  Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep memiliki peran penting untuk dilakukan dalam 

sebuah penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai 

fokus kajian penelitian agar tidak terjadi adanya pemahaman konsep yang salah dari 

yang dimaksud oleh peneliti. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a.   Alih Kode dan Campur Kode 

     Alih kode dan campur kode merupakan suatu cara bertutur masyarakat 

Keputih Perintis dengan menggunakan peralihan bahasa dan pencampuran bahasa 

ketika berhadapan atau berkomunikasi dengan masyarakat Keputih Perintis itu 

sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Keputih Perintis dari berbagai 

daerah yaitu diantaranya Kediri, Nganjuk, dan Jombang. Semakin bermacam-

macam daerah dan bermacam-macam bahasa yang tinggal di Keputih Perintis 

semakin banyak terjadinya alih kode dan campur kode. Maka dari itu kajian 

sosiolinguistik dengan teori alih kode dan campur kode sesuai dengan topik 
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percakapan masyarakat Keputih Perintis di Surabaya. Surabaya merupakan kota 

dengan berbagai macam bahasa yang di mana banyak percakapan atau interaksi 

masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. 

   Alih kode dan campur kode dalam penelitian ini merupakan cara 

berbahasa yang diekspresikan dengan bertutur yang baik. Tujuan alih kode dan 

campur kode yaitu mengakrabkan suasana, menghormati lawan bicara, meyakinkan 

topik pembicaraan, untuk membangkitkan rasa humor, dan untuk sekedar bergaya 

atau bergengsi. 

b.   Masyarakat Keputih Perintis di Surabaya 

                  Masyarakat Keputih Perintis di Surabaya merupakan bagian masyarakat 

yang bertempat tinggal di Kelurahan Keputih yang terdiri dari penduduk asli atau 

pendatang. Masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam wilayah ini. 

Masyarakat Keputih Perintis di Surabaya senantiasa menjunjung bahasa daerah dari 

asal masing-masing untuk dilakukan dalam percakapan agar komunikasi berjalan 

dengan baik. Penduduk asli atau pendatang mempunyai aktivitas saling bercakap-

cakap diantaranya memakai bahasa Jawa Surabaya, bahasa Jawa Kediri, bahasa 

Jawa Nganjuk, dan bahasa Jawa Jombang. Penduduk asli di Keputih Perintis yaitu 

penduduk yang bertempat tinggal di Keputih Perintis sudah sekitar 21 tahun. 

Sedangkan penduduk pendatang di Keputih Perintis yaitu penduduk yang bertempat 

tinggal di Keputih Perintis sudah sekitar 4 tahun. 

c.   Kegiatan Percakapan Masyarakat Keputih Perintis 

      Dalam kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat Keputih 

Perintis dapat dilihat bahwa alih kode dan campur kode digunakan sebagai tolak 
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ukur utama dalam melakukan percakapan. Penggunaan alih kode dan campur kode 

tersebut merupakan suatu tujuan yang diterapkan oleh masyarakat Keputih Perintis 

untuk menghormati lawan bicara. Penduduk asli bertemu dengan penduduk asli 

tidak terdapat alih kode dan campur kode dalam suatu percakapan yang dilakukan 

sehari-hari karena penduduk asli merupakan orang Jawa dan menggunakan bahasa 

Jawa. Penduduk asli bertemu dengan penduduk pendatang terdapat alih kode dan 

campur kode dalam suatu percakapan yang dilakukan sehari-hari karena penduduk 

asli menggunakan bahasa Jawa dan penduduk pendatang menggunakan bahasa 

Indonesia. Sedangkan penduduk pendatang bertemu dengan penduduk pendatang 

tidak terdapat alih kode dan campur kode dalam suatu percakapan yang dilakukan 

sehari-hari karena penduduk pendatang merupakan orang yang berasal dari 

berbagai daerah dan kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab tersebut berisi suatu 

bahasan tertentu, diantaranya: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, operasionalisasi konsep, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II merupakan kajian pustaka yang berisi penelitian terkait dan landasan 

teori. 
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Bab III merupakan metode penelitian yang berisi metode penelitian, data, 

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode 

pemaparan hasil analisis data. 

Bab IV merupakan pembahasan berupa deskripsi “Alih Kode dan Campur 

Kode dalam Percakapan Masyarakat Keputih Perintis di Surabaya.” 

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dari hasil yang 

diperoleh dari analisis data dan sasaran yang berisi anjuran kepada pembaca atau 

peneliti yang tertarik untuk meneliti topik yang sama, selain itu penelitian ini 

dilengkapi dengan saran dan daftar pustaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


