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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Chaer dan Agustina, (2014: 11) bahasa merupakan sebuah sistem 

yang terbentuk oleh sebuah komponen yang berpola secara tetap dan dapat 

dikaidahkan. Bahasa dapat digunakan untuk mempermudah berkomunikasi kepada 

lawan tutur. Selain menjadi sebuah sistem, bahasa juga dapat dikatakan sebagai 

peranan utama manusia dalam berkomunikasi dengan lawan tuturnya. Oleh karena itu, 

bahasa tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi antara si penutur dan lawan tutur. 

Komunikasi penutur dan lawan tutur dapat terjadi dimana saja dan dapat terjadi kapan 

saja saat penutur bertemu dengan lawan tuturnya. 

Menurut Effendy, (2007:7) komunikasi merupakan usaha untuk menciptakan 

pesan, mengalihkan pesan, memberikan diri sebagai sebuah tempat yakni dihati dan 

otak orang lain untuk menerima pesan. Dalam berkomunikasi masyarakat biasanya 

tidak hanya menggunakan satu bahasa. Apabila masyarakat berkomunikasi dengan 

lawan tutur yang berbeda daerah maka mereka akan menggunakan lebih dari dua 

bahasa atau yang biasa disebut kedwibahasaan. Menurut Nababan, (1984:29) 

kedwibahasaan dapat dipakai untuk perorangan (individual bilingualism) dan dapat 

juga digunakan untuk masyarakat.  

Penggunaan bahasa tersebut dapat dikatakan dengan peristiwa alih kode dan 

campur kode. Menurut Suwito, (1995:78) alih kode merupakan peristiwa peralihan 

dari kode yang satu ke kode yang lain. Alih kode dapat diartikan sebagai peralihan 

kedua bahasa dalam satu kalimat yang diucapkan oleh si penutur kepada lawan 
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tuturnya. Jadi apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode A (bahasa 

Indonesia) dan kemudian beralih menggunakan kode B (bahasa Jawa) maka peristiwa 

peralihan pemakaian bahasa seperti itu disebut alih kode. Dalam peralihan bahasa, 

perpindahan itu terjadi sangat cepat dan sering terjadi pada percakapan antara si 

penutur dan lawan tuturnya. 

Dalam peristiwa berkomunikasi tidak hanya ada peristiwa alih kode saja, tetapi 

juga terdapat percampuran bahasa antara si penutur dan lawan tuturnya yang disebut 

dengan campur kode. Pencampuran itu juga sama seperti alih kode yang melibatkan 

dua bahasa yang berbeda. Terkadang mereka berkomunikasi dengan pencampuran 

bahasa tersebut dilakukan secara sadar sehingga dapat terjadi campur kode. Menurut 

Nababan, (1984:32) campur kode merupakan suatu keadaan berbahasa lain di mana 

orang mencampur bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa. Keadaan tersebut 

dapat terjadi ketika penutur dan lawan tutur menggunakan bahasa yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada tanggal 18 Februari tahun 2018 peneliti diajak oleh guru dari SD Negeri 

1 Senon. Dia merupakan guru dari kelas 3 SD Negeri 1 Senon. Guru tersebut 

menceritakan bahwa pada saat kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Senon masih 

menggunakan campur kode dan alih kode dari komunikaasi antara guru dengan 

siswanya, misalnya ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa dengan bahasa 

Indonesia, siswanya menjawab dengan bahasa Jawa, atau bahasa ibu. Dari peristiwa 

tersebut peneliti berasumsi bahwa dalam kegiatan pembelajaran di kelas 3 ini terdapat 

alih kode dan campur kode. Saat berkomunikasi siswa SD lebih kental dengan bahasa 

ibu dan bahasa Jawanya. Berbeda lagi dengan siswa SMP yang lebih sering 

menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa ataupun bahasa Ibu. Peristiwa 
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ini dikarenakan wawasan bermain atau pergaulan siswa SMP sudah lebih luas 

daripada siswa SD. Selain guru dan siswa peneliti juga meneliti tentang penjaga 

sekolah yang berada di lingkungan sekolahnya. Ketika peneliti sedang melakukan 

penelitian di SD Negeri 1 Senon tersebut, peneliti bertemu dengan seorang penjaga 

yang ternyata dia seorang perempuan. Ketika bertemu peneliti mengamati percakapan 

antara penjaga sekolah tersebut dengan guru, yang masih menggunakan bahasa Jawa 

krama dan ngoko. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti penjaga 

sekolahnya juga.  Menurut letak geografisnya Desa Senon adalah sebuah Desa yang 

terdapat di Kecamatan Kemangkon di wilayah Kabupaten Purbalingga. Wilayah ini 

memang masih masuk ke dalam Kabupaten Purbalingga, tetapi daerahnya berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas. Desa Senon 

Kecamatan Kemangkon ini memang desa yang paling ujung dari Kota Purbalingga. 

Maka dari itu kecamatan Kemangkon disebut dengan daerah perbatasan. Dalam 

penggunaan bahasa masyarakat di sekitar Desa Senon lebih sering menggunakan 

bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan kedwibahasaan yaitu 

penggunaan dua bahasa. Begitu juga dengan dunia pendidikan, bahasa Jawa dan 

bahasa Indonesia sangat mendominan pada masyarakat dan siswa-siswi di SD Negeri 

1 Senon. Dalam berkomunikasi, siswa dan gurunya terlihat masih menggunakan 

bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada saat berbicara dengan lawan tutur. 

Contohnya: 

(1) a. Guru : “Siapa yang pernah jalan-jalan ke pantai?” 

b. Siswa : “Nyong” 

c. Guru : “ Enyong?” 

 

Tuturan percakapan (1) di atas mengandung alih kode atau dapat dikatakan sebagai 

peralihan bahasa yang dilakukan oleh guru dengan siswa . Pada tuturan pertama (1.a) 

guru menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan siswa menjawab dengan 
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menggunakan bahasa Jawa. Pada tuturan selanjutya (1.c) guru bertanya untuk 

menegaskan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa digunakan oleh guru untuk 

mengimbangi bahasa yang digunakan penutur (siswa). Jadi dalam tuturan percakapan 

guru dan siswa dapat dikatakan guru melakukan alih kode atau peralihan bahasa. 

Selain ada alih kode, peneliti akan memberikan contoh mengenai campur kode pada 

tuturan guru dan siswa pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

(2) a. Guru  : “Mau diulang lagi apa tidak?” 

b. Siswa  : “Mauuu” 

c. Guru  : “Sewaktu Izul masih kecil”  

d. Siswa  : “Aja Izul bae ya Bu,” 

e. Guru  : “Wu, namane Izul masa ganti nama lagi” 

 

Pada tuturan percakapan (2) di atas perlu diketahui bahwa guru tersebut masih 

menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Jawa, begitu juga dengan siswanya masih menggunakan dua bahasa dalam satu 

percakapan. Pada percakapan di atas terdapat dua bahasa yang dapat di katakan 

sebagai campur kode. Pada tutuuran (2.d) terdapat tuturan campur kode yang berupa 

“Aja Izul bae ya bu,” yang artinya „ jangan Izul saja ya Bu‟. Dalam percakapan 

tersebut terdapat kata bae yang berarti „saja‟. Kata bae merupakan bahasa Jawa dialek 

Banyumas. Dalam contoh percakapan (2) tersebut sudah jelas bahwa guru dan siswa 

berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada saat kegiatan 

mengajar di dalam kelas.  

Bahasa Jawa memang sangatlah penting diajarkan anak pada usia dini, guna 

untuk melatih kesopanan, dan unggah ungguh dalam berbahasa. Dengan melatih 

berbahasa Indonesia, anak juga dapat berkomunikasi dengan orang yang tinggal di 

luar jawa. Namun disamping itu, penggunaan bahasa Indonesia menduduki tempat 

yang termuka di antara beratus-ratus bahasa nusantara yang masing-masing sangat 
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penting bagi penuturnya sebagai bahasa ibu (Hasan, 2010:1). Sehingga bahasa Jawa 

dan bahasa Indonesia sama-sama penting untuk digunakan sebagai komunikasi. 

Dalam kegiatan pembelajaran terkadang siswa-siswi di SD Negeri di daerah kota 

misalnya Kecamatan Purbalingga Lor lebih banyak berkomunikasi menggunakan 

bahasa Indonesianya daripada bahasa Jawa karena mereka telah mengenal dunia 

teknologi yang canggih, misalnya saja hamdphone dan televisi. Dengan adanya 

teknologi yang canggih, terlihat jelas perbedaan bahasa yang dipakai pada anak yang 

sekolah di kota dan di desa. Dapat diketahui bahwa pada masyarakat di Kecamatan 

Kemangkon ini masih cenderung menggunakan bahasa Daerah (Jawa). 

Penggunaan bahasa masyarakat di Kecamatan Kemangkon memiliki dua 

bahasa yang disebut daerah bilingual (berdwibahasa) yang artinya kebiasaan 

menggunakan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain (Nababan, 1984:27). 

Untuk itu, perlu adanya penggunaan bahasa yang tepat supaya dapat berkomunikasi 

dengan lawan tutur dengan baik. Hal itu juga dapat memudahkan siswa dan guru 

dalam mengajar. Terkadang di dalam kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 guru masih 

sering menggunakan pencampuran bahasa kepada siswanya. Pada penelitian ini 

peneliti menemukan fenomena ketika mendampingi siswa kelas 3 study tour ke 

Yogyakarta yaitu adanya penggunaan dua bahasa guru dan siswa saat berkomunikasi, 

penggunaan bahasa itu disebut alih kode dan campur kode. Selain mendampingi guru 

dan siswa study tour peneliti juga menemukan fenomena tentang penjaga sekolah. 

Ketika peneliti sedang melakukan penelitian dan melihat penjaga sekolah  berbicara 

menggunakan bahasa Jawa krama dan ngoko kepada guru. Hal tersebut termasuk 

penggunaan bahasa yang dimaksud dengan tingkat tutur. Tingkat tutur bahasa terjadi 

adanya   Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti percampuran 
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bahasa, dan peralihan bahasa dengan judul “Alih Kode dan Campur Kode pada 

Tuturan Guru, Siswa dan Penjaga Sekolah pada Kegiatan Pembelajaran di SD Negeri 

1 Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2018-2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasaran latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana wujud alih kode pada tuturan guru, siswa dan penjaga sekolah pada 

kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Senon Kecamatan Kemangkon, Kabupaten 

Purbalingga Tahun Pelajaran 2018-2019? 

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya alih kode pada tuturan guru, siswa dan 

penjaga sekolah pada kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Senon Kecamatan 

Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2018-2019? 

3. Bagaimana wujud campur kode pada tuturan guru, siswa dan penjaga sekolah 

pada kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Senon Kecamatan Kemangkon, 

Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2018-2019? 

4. Apa saja faktor penyebab terjadinya campur kode pada tuturan guru, siswa dan 

penjaga sekolah pada kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Senon Kecamatan 

Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2018-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. mendeskripsikan wujud alih kode pada tuturan guru, siswa dan penjaga sekolah 

pada kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Senon Kecamatan Kemangkon, 

Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2018-2019 
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2. mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya alih kode pada tuturan guru, siswa 

dan penjaga sekolah pada kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Senon 

Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2018-2019 

3. mendeskripsikan wujud campur kode pada tuturan guru, siswa dan penjaga 

sekolah pada kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Senon Kecamatan 

Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2018-2019 

4. mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya campur kode pada tuturan guru, 

siswa dan penjaga sekolah pada kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Senon 

Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2018-2019 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan bias bermanfaat secara teoretis maupun secara 

praktis. Berikut penjelasanya mengenai manfaat teoretis dan praktis.  

 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai ilmu bahasa khususnya pada kajian sosiolinguistik. Penelitian ini membahas 

tentang wujud alih kode, wujud campur kode, faktor terjadinya alih kode, dan faktor 

terjadinya campur kode. Pada akhirnya teori ini dapat memberikan hal-hal yang baru 

dan dapat mengembangkan pengetahuan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis bagi guru bahasa Indonesia ini semoga dapat memberikan 

pemahaman tentang masalah alih kode dan campur kode. Hasil penelitian ini dapat 
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dijadikan referensi peneliti berikutnya yang akan menganalisis wujud dan faktor 

penyebab terjadinya alih kode maupun campur kode yang terjadi pada tuturan guru 

dan siswa saat kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru dan siswa 

mampu menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa yang baik, dan sopan 

dalam kegiatan pembelajaran dimulai. 
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