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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wacana dalam teks sangat diperlukan  oleh masyarakat bahasa dalam 

komunitas dengan informasi yang utuh. Wacana yang utuh harus 

dipertimbangkan dari segi isi (informasi) yang kohern, sedangkan 

kekohesifannya dipertimbangkan dari keruntutan unsur pendukung (bentuk). 

Wacana adalah suatu bahasa terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti 

pada pidato, kuliah, khotbah, dan dialog, secara tertulis seperti pada cerpen, 

novel, buku, surat, dan dokumen tertulis, yang dilihat dari struktur lahirnya 

(bentuk) bersifat kohesif (saling terkait) dan dari srtuktur batinnya (makna) 

bersifat kohern (terpadu) (Sumarlam, 2009 : 134).   

Cerita dalam wacana yang bersifat humor, pada rubrik panggung   

wacana “ Lha...Dalah!” memiliki hubungan yang erat dengan peristiwa 

campur kode ( yang termasuk dalam sosiolinguistik), terutama dalam bahasa 

Jawa. Campur kode adalah pergantian atau peralihan pemakaian bahasa atau 

ragam bahasa ke bahasa lain atau ragam bahasa lain ke dalam  suatu tulisan 

atau percakapan ( Sumarlam, 2009 : 159). Sebagai alat kepaduan antarkalimat  

dalam wacana  “Lha...Dalah!”  dapat  dilihat dalam contoh berikut ini : 

(1) Insiden ngayelke  menimpa Dul Kentut beberapa waktu yang lalu. 

(2) Sepak bola negri ini tengah ciamik - ciamiknya. 

(3) Jim, aku pengen ngajak kamu makan siang. 

(4) Suatu ketika teknologi hendphone belum merajai bangsa ini. 
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Pada data nomor (1) nganyelke termasuk bentuk campur kode intern 

berwujud kata yang menunjukkan peristiwa sesudah kejadian. (2) Ciamik - 

Ciamiknya bentuk campur kode intern berwujud perulangan kata yang 

menunjukkan informasi saat ini. (3) Pengen Ngajak termasuk bentuk campur 

kode intern berwujud frasa yanng menunjukkan keinginan yang akan 

dilakukan. (4) Handphone  termasuk bentuk campur kode ekstern berwujud 

kata yang menunjukkan  sebelum adanya teknologi yang canggih. 

Cerita yang beraspek humor, pada umumnya mengisahkan kejenakaan 

atau kelucuan akibat jecerdikan,  kebodohan, dan keberuntungan tokoh 

utamanya. Tokoh ceritanya kadang-kadang sangat bodoh dan tidak dapat 

menanngakap maksud orang lain sehingga, menimbulkan    kesalahpahama 

yanng tidak perlu. Bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa 

Jawa dan bahasa Inggris, dan terkadang tidak menggunakan bahasa yang baik 

dan benar. 

Sejalan dengan perkembangan zaman pada alat komunikasi, kini 

media massa cetak mempunyai  pertumbuhan yang besar bagi pembaca di 

kalangan masyarakat. Dengan di temukannya campur kode membuat para 

pembaca antusias untuk menelitinya. 

Hal ini tidak lepas dari peran penulis dalam mencari ide serta gagasan 

untuk di tuangkan dalam wacana ” Lha...Dalah!” tersebut, dengan penguasaan 

bahasa yang baik dan benar akan memperlancar imajinasi penulis kepada 

pembaca, sebaliknya penggunaan bahasa yang kurang baik dalam media 

bahasa dapat mempengaruhi penerimaan informasi oleh pembaca. 
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Pada dasarnya manusia senang berbicara karena  dengan berbicara kita 

dapat bertukar pikiran  menceritakan  hal yang ada dalam diri kita, bahkan 

dalam bidang psikologi berbicara dijadikan media kejiwaan . Misalnya, ketika 

seseorang sedang sedih atau kecewa karena suatu kajadian yang membuatnya 

frustasi maka dia dapat berbagi cerita untuk  mencurahkan isi hati serta 

permasalahan yang di hadapinya. 

Berbagai bahasa yang disampaikan melalui latar belakang campur 

kode sendiri terdapat berbagai macam perbedaan yang medasar. Diantaranya 

Kompas  Believe It or Not, dan Majalah Bobo  Boleh Tahu memberikan 

informasi tentang berbagai kejadian aneh (dan kadang tak masuk akal) 

dengan taraf keseriusanya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

keanehan  yang disajikan dalam kolom “Lha…Dalah!”. Sementara itu jika 

dibandingkan  dengan Sketsa Umar Kayam  (dalam KR),  “Lha…Dalah!” 

lebih bersifat hiburan, karena di dalam Sketsa Umar Kayam terkandunng 

filosofi hidup yang tinggi. 

Wacana humor sebagai salah satu media massa yanng banyak diminati 

oleh para pembaca pada umumnya, karena bannyak kelucuaan dari cerita 

humor itu sendiri. Joglosemar memuat berita budaya, hukum, kriminal, 

lowongan kerja, politik, sosial. Salah satunya wacana “Lha... Dalah !” pada 

rubrik panggung di harian umum Joglosemar.   
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Berdasarkan uraian di atas,  Peneliti tertarik untuk meneliti campur 

kode pada wacana humor “Lha…Dalah!”, dari segi (1) Wujud campur kode 

dan (2) Struktur yang terdapat dalam campur kode (3) Faktor-faktor yang 

melatar belakangi terjadinya campur kode  , Peneliti mengambil judul 

“ANALISIS KATEGORIAL CAMPUR KODE PADA WACANA 

“LHA…DALAH!” DI  HARIAN UMUM  JOGLOSEMAR EDISI 

DESEMBER 2010”. 

 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya 

dengan pembahasan, maka diperlukan pembatasan permasalahan. Pembatasan 

ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian ini dan 

memudahkan penelitian dalam menganalisis masalah yang diteliti. Pada 

penelitian ini penulis membatasi penggunaan  Campur Kode pada Wacana 

“Lha ... Dalah!” di Harian Umum Joglosemar  Edisi Desember 2010. 
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C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat tiga permasalahan dalam 

penelitian yang perlu dicari jawabannya. 

1. Bagaimanakah struktur campur kode pada wacana “Lha ... Dalah!” di 

Harian Umum Joglosemar Edisi Desember 2010? 

2. Bagaimanakah wujud campur kode  pada wacana “Lha…Dalah!” di 

Harian Umum Joglosemar Edisi Desember 2010? 

3. Apakah  faktor  penyebab pemakaian bahasa Jawa dalam bahasa 

Indonesia pada  wacana “Lha …Dalah!” di Harian Umum Joglosemar  

Edisi Desember 2010? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada  tiga  tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan srtuktur campur kode pada wacana “Lha... Dalah !” di 

Harian Umum Joglosemar Edisi Desember 2010. 

2. Mendeskripsikan perwujudan campur kode pada wacana “Lha…Dalah!” 

di Harian Umum Joglosemar Edisi Desember 2010.  

3. Mendeskripsikan faktor penyebab pemakaian bahasa Jawa dalam bahasa 

Indonesia pada  wacana “Lha…Dalah!” di Harian Umum Joglosemar 

Edisi Desember 2010 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritas penelitian ini diharapkan dapat menambah 

kekayaan dibidang bahasa, memberikan wawasan tentang penggunaan  

campur kode yang terdapat dalam rubrik panggung pada wacana “Lha ... 

Dalah!” Serta pembaca pada umumnya, selain itu penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu bahasa. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran terhadap pembaca mengenai penggunaan campur kode pada 

wacana, selain itu hasil penelitian ini akan  bermanfaat bagi mahasiswa 

bahasa sastra Indonesia dan daerah sebagai tinjauan pustaka dan bahan 

penelitian selanjutnya. 


