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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena terjadinya interaksi sosial dalam campur bahasa  dapat terjadi 

kapan saja dan di mana saja seorang individu berada. Seorang individu dapat 

menjadi dwibahasawan pada waktu anak-anak dan juga pada waktu dewasa. 

Sedangkan peristiwa tersebut juga dapat ditemukan dalam lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan desa, surat kabar, ataupun di tempat-tempat 

lainnya. Apabila ditinjau dari beberapa aspek, kita kenal beberapa jenis 

kedwibahasaan, diantaranya jenis kedwibahasaan dari segi ketersebaran, tingkat 

kedwibahasaan, cara terjadinya, kemampuan memahami dan mengungkapkan, 

bahkan dari segi hubungan ungkapan dengan maknanya.  

Untuk mengetahui fenomena yang terjadi bahasa dalam kehidupan 

masyarakat yang multilingual terkait dengan perihal tindak tutur (acte de 

discours). Fenomena yang dimaksud berkaitan dengan campur kode yang 

merupakan topik permasalahan dalam penelitian ini. Tindak tutur (acte de 

discours) merupakan suatu tindakan berkomunikasi dalam menyampaikan suatu 

informasi oleh penutur kepada mitra tuturnya dengan maksud ataupun tujuan 

tertentu.  

Pada suatu tindak bahasa, khususnya pada komunikasi proses belajar 

mengajar di kelas siswa banyak sekali dan 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. Misalkan pada tindak komunikasi 

siswa, alih kode dari bahasa satu ke bahasa lain pastinya dapat terjadi, begitu pula 

campur kode.  

Pemilihan bahasa merupakan gejala dalam aspek kedwibahasaan didalam 

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 sebagainya. 

Pada dasarnya kegiatan interaksi sosial sehari-hari dengan penutur 

lainnya, tentu biasanya secara terus menerus yang tanpa disadari kita sering 

menggunakan variasi bahasa. Dari variasi bahasa  itulah nantinya muncul seorang 

individu (penulis) yang memilih bahasa dalam komunikasinya. Misalkan pada 

surat kabar berada di wilayah lokal, bahasa berkomunikasi dengan cara 

menyampaikan isi masih adanya campur bahasa kedaerahan. 

Dalam hal ini, maka yang akan diteliti adalah media surat kabar harian 

lokal yang ada di Sukabumi sebagai objek penelitian yang akan digarap oleh 

peneliti. Alasan yang sangat mendasar dilakukan penelitian kepada kedua surat 

kabar tersebut, yang pertama Surat Kabar Harian Radar Sulabumi dan Sukabumi 

Ekspres adalah bersifat lokal yang ada di Sukabumi. Maka alasan tersebutlah 

kedua media tersebut,  dijadikan sebagai sumber bahan objek penelitian.   

Kaitan dengan surat kabar banyaknya ditemukan fenomena bahasa 

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 penulis beritanya itu sendiri (internal) 

ataupun dari luar dirinya yakni sebagai narasumbernya (eksternal). 

Pada dasarnya manusia berinteraksi dengan sesamanya, penutur dapat 

menggunakan lebih dari satu bahasa yang dikuasainya. Akibatnya, terjadi adanya 

peristiwa kontak antar bahasa dari interaksi tersebut. Fenomena kontak 

antarbahasa yang dimaksud diantaranya adalah alih kode dan campur kode dalam 

suatu tindak komunikasi.  

Dalam Kundharu Saddono (2013: 73-75) menyatakan Alih kode 

merupakan suatu gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi 

tutur. Terjadinya peristiwa peralihan bahasa tersebut ditentukan oleh hubungan 

antara penutur dengan mitra tutur, kehadiran pihak ke-3, dan pengambilan 

keuntungan.  
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Selanjutnya, fenomena peralihan bahasa yang dimaksud bisa tampak 

pada tindak tutur komunikasi yang disampaikan melalui surat kabar harian lokal di 

Kota Sukabumi, karena  hal tersebut yang tidak bisa dihilangkan sebagai ciri dari 

kedaerahan yang tidak, dan tidak bisa dihilangkan, maka berdasarkan fenomena 

tersebut memunculkan sebuah indikasi campuran bahasa antara bahasa daerah 

kedalam bahasa Indonesia itu sendiri dan campur bahasa asing, hal ini lah yang 

menarik bagi peneliti untuk diteliti dan dianalisis. Dengan dasar tersebut peneliti 

mengambil sebuah judul Skripsi penelian Alih dan Campur kode dalam Surat 

Kabar Harian Radar Sukabumi dan Sukabumi Ekspres Pada Implikasi 

Pembelajaran Siswa kelas X . 

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti akan mengaitkan hasil 

analisisnya terhadap implikasi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X pada 

materi menulis Teks Eksposisi bedasarkan kepada kompetensi dasar dan idikator 

yang ada dalam penulisan teks eksposisi terlampir sebagai berikut: 

Kompetensi Dasar Indikator 

4.3 Menganalisis  struktur dan kebahasaan 

teks eksposisi. 

4.3.2. Menganalisis kesalahan 

kebahasaan teks eksposisi. 

  

Tabel 1.1 

 

Berdasarkan kompotensi dasar dan indikator di atas, maka yang akan 

dikaitkan dengan  penelitian tersebut merujuk kepada Kompetensi Dasar 4.3 

Menganalisis srtuktur dan kebahasaan teks eksposisi dan kepada indikator 4.3.2. 

Menganalisis kesalahanan kebahasaan teks eksposisi. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah yang telah ditemukan,  maka permasalahan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk campur kode  dalam Surat Kabar Harian Radar 

Sukabumi ? 

2. Bagaimana bentuk campur kode  dalam Surat Kabar Sukabumi 

Ekspres ? 

3. Bagaimana keterhubungan hasil analisis campur kode dalam Surat 

Kabar Harian Radar Sukabumi dan Sukabumi Ekspres terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X ? 

C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah penelitian ini yakni pada masalah bentuk alih 

kode dan campur kode dalam media surat kabar harian  Radar Sukabumi dan 

Sukabumi Ekspres. Pembatasan masalah tersebut dipilih terkait dengan adanya 

masalah, Alih kode dan campur kode terhadap pemberitaan yang disampaikan 

melalui media-media tersebut.                                                                         

D. Tujuan Penelitian  

Sehubungan dengan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, 

maka penelitian ini dilakukan untuk :  

1. Mendeskripsikan bentuk campur kode dalam Surat Kabar Harian 

Radar Sukabumi 

2. Mendeskripsikan campur kode dalam Surat Kabar Harian Sukabumi 

Ekspress. 

3. Mengetahui hasil analisis Campur kode dalam Surat Kabar Harian 

Radar Sukabumi dan Sukabumi Ekspres serta implikasiya sebagai 

bahan pembelajaran bahan ajar kelas X  
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E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis   

Penelitian ini secara teoretis peneliti berharap bisa 

memberikan manfaat bagi pengembangan teori kebahasaan dan 

juga bisa menambah referensi  penelitian selanjutnya dalam kajian 

linguistik terapan. Hal kajian linguistik terapan yang dimaksud 

adalah digunakan sebagai sumber referensi ilmu linguistik yang 

memusatkan perhatiannya pada gejala kebahasaan yang terjadi di 

dalam suatu proses belajar mengajar di kelas. 

2. Manfaat Praktis. 

Berharap manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan 

bisa memberikan deskripsi atau paparan tentang bentuk campur 

kode siswa didalam berbahasa. Selain itu, diharapkan dari 

penemuan ini nantinya akan mampu untuk memberikan suatu 

kontribusi data dasar bagi penelitian selanjutnya yang hendak 

melakukan penelitian sejenis. Diharapkan pula agar nantin ya 

mampu untuk menambah pengetahuan dan sumber referensi bagi 

penulis, pembaca, dan  orang-orang yang berkenan memperhatikan 

masalah kebahasaan dalam suatu kehidupan.  

 


