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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat penting guna 

menyampaikan suatu maksud tertentu dari penutur kepada lawan tuturnya. 

Sehingga tanpa disadari baik oleh penutur maupun lawan tuturnya, beberapa 

peristiwa kebahasaan seperti alih kode maupun campur kode sering terjadi pada 

percakapan yang mereka gunakan. Dilihat dari bagaimana situasi yang 

melatarbelakangi, bahasa dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni bahasa baku 

atau formal dan bahasa tidak baku atau non formal. Bahasa baku biasanya 

digunakaan pada saat-saat formal atau resmi seperti rapat, berpidato dan lain-lain. 

Sedangkan bahasa tidak baku sering digunakan pada saat-saat tidak resmi seperti 

pada percakapan sehari-hari. Perubahan bahasa formal ke bahasa non formal 

maupun sebaliknya merupakan salah satu contoh dari peristiwa alih kode. 

Kode ialah sebuah lambang dari suatu sistem ungkapan yang digunakan 

untuk menggambarkan makna tertentu, suatu sistem bahasa dalam masyarakat serta 

sebuah varian tertentu dalam suatu bahasa (Kridalaksana, 1984: 102). Selain itu, 

menurut Wardhaugh (dalam Rahardi, 2001: 22) kode merupakan sebuah sistem 

yang biasa digunakan ketika dua atau lebih orang dalam berkomunikasi. 

Alih kode ialah sebuah peristiwa kebahasaan yang ditandai dengan 

beralihnya penggunaan bahasa yang disebabkan oleh suatu kondisi tertentu (Appel, 
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1979: 79). Selain itu, Hymes (1875: 103) turut menyebutkan bahwa alih kode tidak 

hanya dapat terjadi pada lingkup antar bahasa, akan tetapi juga dalam satu bahasa 

yang sama. Misalnya adalah ketika seseorang mengalihkan kodenya dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Inggris, peristiwa tersebut termasuk ke dalam peristiwa alih 

kode eksternal (antar bahasa) namun apabila seseorang mengubah kodenya dari 

ragam bahasa formal ke non formal pada satu bahasa yang sama, maka peristiwa 

tersebut termasuk ke dalam alih kode internal. Sehingga, dari pengertian-pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa alih kode merupakan sebuah peristiwa 

kebahasaan dimana beralihnya kode baik dari satu bahasa yang sama maupun antar 

bahasa yang berbeda. 

Selain alih kode, terdapat pula peristiwa kebahasaan lainnya yakni campur 

kode yang mana menurut Kachru dalam Suwito (1985: 76) ialah keadaan dimana 

bercampurnya dua bahasa atau lebih, melalui saling bercampurnya unsur satu 

bahasa ke bahasa yang lain di dalam satu ujaran. Fungsi serta peranan penutur 

sangat mempengaruhi sejauh mana ia dapat melakukan campur kode. Semakin 

banyak bahasa yang dikuasai oleh seorang penutur, maka semakin besar pula 

kesempatan penutur dapat melakukan campur kode dalam setiap kalimat yang biasa 

ia ucapkan sehari-hari. 

Mengingat pentingnya peran suatu bahasa dalam kehidupan bermasyarakat, 

munculah kajian sosiolinguistik yang mana merupakan suatu ilmu yang 

mempelajari tentang keterkaitan antara bahasa dengan masyarakat penggunanya 

(Chaer, 1995: 7). Selain itu, Fishman (1967) juga menyebutkan bahwa penyebab 

munculnya kajian sosiolinguistik adalah siapa yang berbicara, menggunakan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

3 

 

SKRIPSI                            ANALISIS ALIH KODE... ADHIM RIZKY C 

 

bahasa apa ia berbicara, kepada siapa, kapan terjadinya dan juga dengan tujuan apa 

ia berbicara. Sehingga faktor-faktor tersebutlah yang juga melatarbelakangi 

bagaimana peristiwa alih kode maupun campur kode dapat terjadi. 

Mengingat peristiwa alih kode maupun campur kode tanpa disadari sering 

terjadi dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari, peneliti merasa penelitian 

mengenai alih kode dan campur kode akan dapat membantu menambah wawasan 

kebahasaan seseorang. Di sisi lain, pada sebuah media hiburan, peristiwa alih kode 

maupun campur kode banyak ditemui baik pada anime, manga, variety show hingga 

reality show dan lain-lain. Dalam hal ini, media hiburan berupa reality show dipilih 

sebagai objek utama penelitian, dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah pada reality show kata demi kata dari setiap ucapan yang terjadi cenderung 

natural dan tidak dibuat-buat, sehingga memiliki nilai keotentikan yang lebih 

daripada media-media lainnya. Selain itu pemilihan reality show berjudul Terrace 

House: Aloha State juga dikarenakan reality show tersebut sudah tayang di stasiun 

televisi Jepang yakni Fuji TV sejak tahun 2012 yang kemudian karena 

kesuksesannya yang menarik perhatian banyak pemirsa, sehingga pada tahun 2015, 

platform streaming terkenal asal Amerika Serikat yakni Netflix turut bekerja sama 

dalam penayangan reality show tersebut khususnya bagi pemirsa yang berada di 

luar Jepang. 

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan seri Aloha State yang mana 

memiliki total 36 episode yang dibagi menjadi 4 season dimana tiap seasonnya 

berisikan 8 hingga 9 episode. Namun, yang akan peneliti gunakan dalam penelitian 

kali ini adalah 1 season (8 episode) saja, yakni season 1, dikarenakan pada season-
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season selanjutnya, sudah minim terjadi peristiwa alih kode dan campur kode 

karena para peserta kebanyakan merupakan orang Jepang asli, dimana mereka 

memiliki bahasa ibu yakni bahasa Jepang, dan tidak adanya peserta yang 

merupakan warga negara asing dengan bahasa ibu selain bahasa Jepang. Selain itu, 

seri Aloha State sendiri juga memiliki latar tempat di Hawaii, Amerika Serikat, 

sehingga lebih banyak kesempatan untuk muncul peristiwa alih kode dan juga 

campur kode, khususnya dalam bentuk antar bahasa dibandingkan dengan seri 

lainnya. Selain itu, seri ini juga memiliki episode yang lebih ringkas serta tahun 

penayangan yang terbilang tidak terlalu kuno yakni tahun 2016 – 2017. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk dan termasuk dalam jenis apakah peristiwa alih kode 

dan campur kode dalam reality show Terrace House: Aloha State season 1? 

2. Apakah penyebab yang melatarbelakangi peristiwa alih kode maupun 

campur kode yang terdapat dalam reality show Terrace House: Aloha State 

season 1? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan bagaimana bentuk serta termasuk dalam jenis apa peristiwa 

alih kode dan campur kode yang terjadi dalam reality show Terrace House: 

Aloha State season 1. 

2. Menganalisis latar belakang penyebab terjadinya alih kode dan campur kode 

yang terdapat dalam reality show Terrace House: Aloha State season 1. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dibedakan menjadi dua yakni: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta 

wawasan terutama dalam kajian sosiolinguistik, yakni tentang alih kode dan campur 

kode yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi pembelajar ilmu 

linguistik maupun ilmu non linguistik.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharap dapat menjadi sebuah sumber 

wawasan, khususnya terhadap peristiwa kebahasaan alih kode dan campur kode, 

yang berguna bagi para pembacanya. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian lain sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah skripsi 

yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode Dalam Video Blogger yang ditulis oleh 

Risma Widyaningtyas dari Universitas Diponegoro pada tahun 2018. Dalam 

penelitian tersebut, objek yang digunakan adalah video blog atau yang lebih dikenal 

dengan istilah vlog oleh beberapa youtuber asal Jepang yang tinggal di Indonesia, 

antara lain Abaydaby, Genki Banget dan juga Akira Kimura. Dalam skripsi tersebut, 

terdapat 19 data yang didapat dari 4 judul vlog yang berbeda. Setidaknya ditemukan 

13 data yang memiliki bentuk campur kode yang berupa campur kode ke dalam 

maupun ke luar. Kemudian, dari ketiga belas data tersebut kembali dibagi lagi 
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menjadi 3 satuan gramatikal yakni 7 data berupa satuan gramatikal kata, 2 data 

berupa frasa dan 4 data berupa kalimat. 

Hal yang membedakan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang 

peneliti lakukan dalam skripsi ini adalah jenis objek penelitian yang digunakan. 

Pada penelitian yang sebelumnya, objek yang digunakan sebagai data penelitian 

berupa video blog atau yang lebih dikenal dengan istilah vlog, sedangkan objek 

penelitian yang dilakukan saat ini berasal dari media variety show yang berasal dari 

Jepang namun berlatar tempat di Hawaii, Amerika Serikat. Sehingga, dari skripsi 

tersebut beberapa hal yang dapat diambil sebagai referensi guna mempermudah 

peneliti dalam melakukan penelitian ini salah satunya adalah perbedaan antara alih 

kode dan campur kode serta bagaimana hal-hal di luar kebahasaan mempengaruhi 

bagaimana seseorang berucap. 

Selain hal tersebut, penelitian lain dengan tema serupa yang digunakan 

sebagai tinjuauan dari penelitian ini adalah skripsi yang berjudul Alih Kode dan 

Campur Kode dalam Video Blog Channel Genki Banget Oleh Sokorahen Genki 

yang disusun oleh Fatmala Idatul Fitria dari Universitas Airlangga pada tahun 2020. 

Dalam penelitian tersebut, setidaknya terdapat 5 judul video blog atau vlog yang 

dipilih dari channel youtube Genki Banget yang kemudian digunakan sebagai 

sumber data yang akan dianalisis. Dari kelima judul vlog tersebut ditemukan total 

34 data yang termasuk dalam peristiwa alih kode dan campur kode. 

Masih relevan dengan tinjauan sebelumnya, hal-hal yang dapat peneliti 

ambil dari skripsi tersebut guna memudahkan jalannya penelitian ini antara lain 

adalah bagaimana perbedaan alih kode dan campur kode yang terjadi dalam 
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percakapan sehari-hari, serta bagaimana suatu variasi bahasa memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap terjadinya peristiwa alih kode maupun campur kode. 

Objek vlog yang dipilih sebagai sumber data penelitian sebelumnya, juga memiliki 

relevansi yang dekat dengan objek yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 

sama-sama merupakan media entertainment yang berupa video dimana percakapan 

di dalamnya memiliki sifat natural, spontan dan tidak dibuat-buat. 

Selain dua skripsi yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat pula 

referensi berbahasa Jepang yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian 

ini. Referensi tersebut adalah sebuah artikel  dari Universitas Kagoshima, Fakultas 

Hukum dan Humaniora karya Ichiro Ota yang berjudul 「メディアの中の方言‐

テレビドラマのコードスイッチング」Media no Naka no Hougen –Terebi 

Dorama no Koudo Suichingu- (Dialek dalam Percakapan pada Drama – Alih Kode 

pada Drama TV Jepang-) yang berisikan tentang bagaimana bentuk serta 

pengaplikasian alih kode pada percakapan yang terdapat pada drama yang tayang 

di televisi Jepang. Hal ini mencakup beberapa poin seperti bentuk dialek yang 

digunakan pada percakapan dalam drama TV Jepang, bagaimana merangkai 

kalimat dalam percakapan pada drama TV Jepang, dan juga bagaimana pemilihan 

kalimat dari peralihan kode yang terjadi guna membangun karakter dari 

pemerannya. Karena topik serta objek penelitian yang digunakan dalam penelitian 

dalam artikel ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka 

penulis merasa bahwa dengan menggunakan artikel ini sebagai tinjauan pustaka 

dari penelitian yang penulis lakukan akan dapat membantu mempermudah jalannya 

penelitian ini.  
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1.6 Landasan Teori 

Pada penelitian ini, teori alih kode yang digunakan oleh penulis antara lain 

adalah teori tentang alih kode yang dikemukakan oleh Appel (1979:79) yang 

menyatakan bahwa alih kode adalah peristiwa peralihan penggunaan bahasa yang 

disebabkan oleh kondisi tertentu, dimana sangat relevan dengan data yang 

digunakan. Selain itu juga teori tentang bentuk alih kode yang dikemukakan oleh 

Hymes (1875:103), jenis alih kode yang pernah diungkapkan oleh Suwito dalam 

Chaer dan Leoni Agustina (2010: 114) serta berbagai faktor penyebab terjadinya 

peristiwa alih kode oleh Fishman (1967:15). 

Sedangkan untuk teori mengenai campur kode, penulis menggunakan 

beberapa teori seperti teori campur kode menurut Nababan (1984: 32) yang 

menyebutkan bahwa campur kode adalah suatu peristiwa atau keadaan dalam 

berbahasa yang apabila seseorang mencampurkan dua (atau lebih) bahasa dalam 

satu tindak berbahasa (speech act and discourse) dan juga bentuk campur kode oleh 

Suwito (1983). 

Terakhir adalah teori penyebab terjadinya alih kode dan campur kode yang 

dikemukakan oleh Chaer dan Agustina (2010:108) bahwa terjadinya alih kode 

memiliki sebab hingga tujuan yang berbeda dalam setiap faktor yang 

melatarbelakangi, antara lain seperti pembicara (penutur), lawan bicara (lawan 

tutur), perubahan situasi yang terjadi akibat munculnya orang ketiga, perubahan 

ragam jenis bahasa (formal ke informal maupun sebaliknya), serta perubahan topik 

pembicaraan. Sedangkan penyebab terjadinya campur kode menurut Nababan 

(1984:32) antara lain adalah menunjukkan tingkat keterpelajaran seseorang, 
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menunjunkkan bagaimana situasi saat pembicaraan terjadi serta tidak adanya kata 

maupun ungkapan yang tepat dalam suatu bahasa tertentu yang digunakan saat 

berkomunikasi. Serta perbedaan alih kode dan campur kode oleh menurut Iwan 

(2012:80) guna mempermudah pengklasifikasian data yang didapat. 

Pemilihan teori-teori yang sudah dijabarkan sebelumnya, didasarkan karena 

teori-teori tersebut dinilai mampu dan relevan terhadap rumusan masalah, tujuan 

serta sumber data yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Sehingga, selain 

memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data, hasil dari penelitian ini 

nantinya juga dapat dijabarkan serta dipertanggung jawabkan keilmiahannya baik 

secara jelas juga terperinci. 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam skripsi ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif 

kualitatif, dimana hasil dari penelitian ini nantinya akan dijabarkan secara deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan guna mempermudah peneliti 

selama proses hingga penyampaian hasil dari penelitian itu sendiri. Sama halnya 

seperti yang pernah diungkapkan oleh Sugiyono (2005) metode deskriptif ialah 

sebuah metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggambarkan atau 

menganalisis hasil dari penelitian yang tidak digunakan untuk membuat kesimpulan 

lain di kemudian hari. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah sebuah 

metode yang dilakukan dalam penelitian guna menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan serta menjelaskan suatu hal yang bersifat tidak dapat diukur atau 

digambarkan dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2009). Oleh karenanya, 
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peneliti memilih metode deskriptif kualitatif untuk lebih mudah mencapai tujuan 

dari penelitian itu sendiri. 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, beberapa hal yang peneliti lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan metode simak catat untuk memilih bagian-bagian tertentu dalam 

video yang dirasa memiliki peristiwa alih kode maupun campur kode di dalam 

kalimatnya. 

2. Membedakan percakapan yang telah dipilih menjadi bagian dari alih kode atau 

campur kode guna mempermudah proses analisis data. 

1.7.2 Teknik Analisis Data 

Pada tahap analisis data, peneliti memilih untuk menggunakan metode 

analisis berupa padan intralingual dan juga padan ekstralingual. Mahsun (2005) 

menyebutkan bahwa padan intralingual adalah sebuah metode analisis yang 

dilakukan dengan menghubungkan serta membandingkan unsur-unsur yang 

memiliki sifat lingual baik dalam satu bahasa atau bisa juga lebih. Kemudian, padan 

ekstralingual adalah sebuah metode analisis data yang dilakukan dengan cara 

menghubungkan serta membandingkan unsur lingual dengan hal-hal di luar 

kebahasaan. Hal ini dirasa sangat sesuai dengan apa yang akan peneliti lakukan 

dalam mencapai tujuan dari penelitian ini karena dapat mencakup baik dalam segi 

ilmu kebahasaan maupun di luarnya. 
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Dalam proses analisis data, beberapa hal yang peneliti lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencocokkan data yang sudah diklasifikasikan sesuai peristiwa kebahasaannya 

sesuai dengan teori peristiwa kebahasaannya (alih kode ataupun campur kode). 

2. Menganalisis dan mengolah data sesuai dengan teori yang sudah dipilih. 

3. Menjabarkan hasil analisis tersebut secara deskriptif secara rinci dan jelas. 

1.8 Sistematika Penulisan 

1. Bab I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang, masalah penelitian, tujuan 

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

penelitian serta sistematika penulisan. 

2. Bab II: Landasan teori. Berisikan teori-teori menurut para ahli yang relevan 

dengan penelitian ini, yang didapat dari berbagai sumber yang telah dibaca oleh 

peneliti dan digunakan peneliti dalam mengolah data-data yang berhasil 

ditemukan dalam penelitian ini. 

3. Bab III: Hasil analisis dan ntepretasi data. Hasil analisis dan juga interpretasi 

dari data yang merupakan bentuk alih kode serta campur kode ditambah dengan 

penjelasan dari penyebab yang melatarbelakanginya, yang terdapat dalam reality 

show Terrace House: Aloha State season 1 menurut teori-teori yang sebelumnya 

telah disebutkan. 

4. Bab IV: Simpulan dan saran. Berisikan kesimpulan menyeluruh dari penelitian 

dan juga saran bagi pembaca serta calon peneliti-peneliti selanjutnya yang akan 

mengangkat tema penelitian yang sama.


