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ABSTRAK 

  Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengidentifikasi wujud campur kode 

berbahasa Inggris dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black, (2) 

Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya campur kode 

berbahasa Inggris yang terdapat dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak dan teknik 

catat. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa ungkapan atau idiom 

dan bentuk baster yang terdapat dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode padan 

translasional, metode padan intralingual dan teknik baca markah. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Campur kode 

yang melibatkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris lebih banyak ditemukan 

dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. Data campur kode sebanyak 

132 data, yang terdiri dari campur kode kata sebanyak 29, campur kode frasa 

berjumlah 16, dan campur kode klausa sebanyak 87. (2) Latar belakang 

munculnya campur kode dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black antara 

lain karena penyesuaian terhadap bahasa yang sering digunakan anak muda 

sekarang. Selain itu, pada lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black sering 

menggunakan aliran music rap yang identik dengan lirik berbahasa Inggris. (3) 

Fungsi campur kode dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black antara lain 

untuk menarik perhatian dan menghibur. 

Kata kunci: campur kode, lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black 
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I. PENDAHULUAN 

Sosiolinguistik ialah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan 

dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Boleh juga dikatakan 

bahwa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek 

kemasyarakatan bahasa. Khususnya berbedaan-perbedaan (variasi) yang 

terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan 

(sosial) (Nababan 1984: 02). 

Bram dan Dickey (dalam Ohoiwutun, 2002: 09) menyatakan bahwa 

“Sosiolinguistik mengkhususkan kajiannya pada bagaimana bahasa berfungsi 

di tengah masyarakat”. Mereka manyatakan pula bahwa “Sosiolinguistik 

berupaya menjelaskan kemampuan manusia menggunakan aturan-aturan 

berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi.  

Kefasihan seseorang untuk menggunakan dua buah bahasa sangat 

tergantung pada adanya kesempatan untuk menggunakan kedua bahasa itu. 

Jika kesempatannya banyak, maka kefasihannya bertambah baik. Jika 

kesempatannya berkurang atau sedikit maka kefasihan itupun akan berkurang. 

Kefasihan atau kemampuan terhadap dua bahasa akan memudahkan seseorang 

untuk secara bergantian menggunakan kedua bahasa itu. Begitu juga kalau 

kesempatan untuk menggunakan lebih dari dua buah bahasa (Chaer 2003: 66).   

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

pada lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. Penelitian ini memfokuskan 

pada campur berbahasa Inggris kode dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 

2 Black. Ada dua masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) 

Bagaimana wujud campur kode berbahasa Inggris dalam lirik lagu Bondan 

Prakoso & Fade 2 Black? dan (2) Apa saja yang melatarbelakangi adanya 

campur kode berbahasa Inggris yang terdapat dalam lirik lagu Bondan 

Prakoso & Fade 2 Black ? 

Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu (1) Mengidentifikasi wujud 

campur kode berbahasa Inggris dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 

Black. (2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya 
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campur kode berbahasa Inggris yang terdapat dalam lirik lagu Bondan 

Prakoso & Fade 2 Black. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Subjek penelitian ini adalah penulis dan objek yang akan diteliti 

dalam penelitian ini berupa penggunaan campur kode pada lirik lagu Bondan 

Prakosa & Fade 2 Black. Sumber  data yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. Adapun data yang akan 

diteliti berupa kata, frasa, klausa, ungkapan atau idiom dan bentuk baster yang 

terdapat dalam kumpulan kata dari lirik-lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 

Black. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode simak dan teknik catat. Uji validitas data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Ada dua teknik 

triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) Triangulasi 

sumber dan (2) Trianggulasi teori. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode padan translasional, metode padan intralingual 

dan teknik baca markah. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black 

menunjukkan. Berikut analisis yang berkenaan dengan campur kode dalam 

lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 black. 

1. Wujud Campur Kode 

a. Campur Kode Kata 

Kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian atau kata 

adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai 

satu arti (Chaer 2003: 162). 

1) Campur Kode Kata Benda 

Berikut adalah campur kode berupa kata benda dalam lirik lagu 

Bondan Prakoso & Fade 2 Black. 

(1) Yo baby kau sosok yang punya arti. 
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(1a) Yo sayang kau sosok yang punya banyak arti. 

(2) Coba menuntunmu agar ada di dalam track… 

(2a) Coba menuntunmu agar ada di dalam jejak…. 

Data pada nomor (1) dan (2) terdapat campur kode berupa kata 

benda. Pada data (1) berupa kata baby yang berasal dari bahasa 

Inggris memiliki arti „sayang‟. Data (2) yaitu kata track yang 

berarti „jejak‟. Berikut contoh lain Campur kode kata benda pada 

lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 black. 

(3) Saat nikmati indah sunset pantai Kuta. 

(3a) Saat nikmati indah matahari terbenam pantai Kuta. 

(4) Sampai bertemu Brother, di alam sana nanti. 

(4a) Sampai bertemu saudara laki-laki, di alam sana nanti. 

Campur kode kata benda pada data (3) dan (4) berasal dari 

bahasa Inggris. Pada data (3) berupa kata sunset dalam bahasa 

Indonesia memiliki arti „matahari terbenam‟. Data (4) yaitu kata 

brother yang berarti „saudara laki-laki‟ 

2) Campur Kode Kata Kerja 

Berikut adalah campur kode kata kerja pada lirik lagu Bondan 

Prakoso & Fade 2 Black. 

(1) Tapi please dong, ah! Yang dengar jangan parno. 

(1a) Tapi tolong dong, ah! Yang dengar jangan parno. 

(2) Opini tentang yang terhebat dan rumor numpang lewat, 

argument, teman versus setan. 

(2a) Opini tentang yang terhebat dan rumor numpang lewat, 

argument, teman melawan setan. 

(3) Setiap impact antara fakta dengan ego. 

(3a) Setiap dampak antara fakta dengan ego. 
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Pada data (1), (2), dan (3) terdapat campur kode dari bahasa 

Inggris. Data (1) dan (2) terdapat campur kode yang berupa kata 

please dan versus yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

„tolong‟ dan „melawan‟. Data (3) terdapat kata impact yang berarti 

„bentrokan‟. Berikut adalah contoh lain campur kode kata kerja 

pada lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. 

(4) Satu jiwa (ough), satu darah (yeah), satu rasa (come on), 

satu cinta! 

(4a) Satu jiwa (ough), satu darah (yeah), satu rasa (ayo), satu 

cinta! 

(5) Prepare untuk bersatu dan bakar egotrip jiwa… 

(5a) Bersiap untuk bersatu dan bakar egotrip jiwa… 

(6) Tapi please tetap optimis agar kau tak binasa. 

(6a) Tapi tolong tetap optimis agar kau tak binasa. 

Data (4) dan (5) terdapat campur kode berupa kata come on dan 

prepare yang berasal dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa 

Indonesia  memiliki arti „ayo‟ dan „bersiap‟. Pada data (6) terdapat 

kata please kata tersebut juga berasal dari bahasa Inggris please 

yang berarti „tolong‟. 

3) Campur Kode Kata Sifat 

Berikut ini adalah campur kode kata sifat pada lirik lagu 

Bondan Prakoso & Fade 2 Black.  

(1) L. O. V. E. yang membuatku bisa bertahan. 

(1a) Cinta yang membuatku bisa bertahan. 

(2) Semua bergerak… Unity! 

Semua teriak…. Unity! 
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(2a) Semua bergerak… Persatuan! 

Semua teriak… Persatuan! 

Pada pada (1) dan (2) terdapat campur kode kata sifat yang 

berasal dari bahasa Inggris. Data (1) berupa kata L. O. V. E. dalam 

bahasa Indonesia berarti „cinta‟ dan data (2) kata unity yang 

memiliki arti „persatuan‟. Berikut adalah contoh lain wujud campur 

kode kata sifat dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. 

(3) Respect pantang menyerah. 

(3a) Hormat pantang menyerah. 

(4) Smooth… seperti tanpa gerakan. 

(4a) Lembut… seperti tanpa gerakan. 

Pada data (3) dan (4) terdapat campur kode berbahasa Inggris 

yang berupa kata sifat. Data (3) berupa kata respect yang dalam 

bahasa Indonesia memiliki arti „hormat‟. Pada data (4) yaitu kata 

smooth yang berarti „lembut‟. 

4) Campur Kode Kata Bilangan 

Berikut ini adalah campur kode kata bilangan pada lirik lagu 

Bondan Prakoso & Fade 2 black. 

(1) Roda dua F one Z menghempas debu. 

(1a) Rode dua F satu Z menghempas debu. 

(2) … karma dampak single dahsyat. 

(2a) … karma dampak tunggal yang dahsyat. 

Pada data (1) dan (2) terdapat campur kode kata bilangan yaitu 

kata one dan single yang berasal dari bahasa Inggris. Kata one 

dalam bahasa Indonesia memiliki arti „satu‟ dan kata single berarti 

„tunggal‟. Berikut contoh lain campur kode kata bilangan pada lirik 

lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. 

(3) Akh… Jack… one two yo. 

(3a) Akh… Jack… satu dua yo. 

(4) 4 (four) to the 3 (three) to the 2 (two) and to the 1 (one). 
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(4a) 4(empat) ke 3 (tiga) ke 2 (dua) dan ke 1 (satu). 

Data (3) dan (4) terdapat campur kode berbahasa Inggris yang 

berupa kata bilangan. Data (3) kata one two yang berarti „satu dua‟ 

dan data (4) kata four to the three to the two and to the one yang 

memiliki arti „empat ke tiga ke dua dan ke satu‟. 

b. Campur Kode Frasa 

Frasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa 

gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut 

gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam 

kalimat (Chaer 2003: 222). 

Berikut adalah campur kode berupa frasa dalam lirik lagu Bondan 

Prakoso & Fade 2 Black. 

(1) Jiggy one, jiggy two, Sundanese rasa Kraton 

(1a) Lompat pertama, lompat kedua, Sundanese rasa Kraton. 

(2) Rhyme style apa yang pas untuk demo sedih diriku. 

(2a) Gaya sajak apa yang pas untuk demo sedih diriku. 

Pada data (1) dan (2) terdapat campur kode frasa yang berasal dari 

bahasa Inggris. Data (1) yaitu jiggy one, jiggy two yang berarti „lompat 

pertama, lompat kedua‟ dan data (2) rhyme style yang memiliki arti 

„gaya sajak‟. Berikut ini adalah contoh lain campur kode frasa yang 

terdapat dalam lirik lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black. 

(3) Rhyme In Peace. 

(3a) Sajak dikedamaian. 

(4) Sebelum dirimu eksis yang dulu still statis. 

(4a) Sebelum dirimu eksis yang dulu tetap tak bergerak. 

Campur kode frasa yang terdapat pada data (3) berupa rhyme in 

peace berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki „arti sajak 

dikedamaian‟. Pada data (4) terdapat campur kode frasa still statis 

yang berarti „tetap tak bergerak‟. 

(5) Kami hisap King Arthur untuk kau kawan. 

(5a)    Kami hisap Raja Arthur untuk kau kawan. 
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(6) Seperti rudal squad, mimpiku kan kudapat. 

(6a)   Seperti regu rudal, mimpiku kan kudapat. 

(7) Setiap impact antara fakta dan ego. 

(7a)    Setiap dampak antara fakta dan ego. 

Campur kode berbahasa Inggris yang berupa frasa juga terdapat 

pada data (5), (6), dan (7). Pada data (5) yaitu kata King Arthur dalam 

bahasa Indonesia berarti Raja Arthur. Data (6) dan (7) berupa kata 

rudal squad dan setiap impact yang memiliki arti „regu rudal‟ dan 

„setiap dampak‟. 

(8) 1 2 3… Hit me! 

(8a)     1 2 3… Pukul aku! 

(9) Status semi instant… 

(9a) Status semi tiba-tiba… 

(10) Teori simple tak sekomplek teori Darwin. 

(10a)  Teori sederhana tak sekomplek teori Darwin. 

Pada data (8), (9), dan (10) terdapat campur kode frasa yang 

berasal dari bahasa Inggris. Data (8) berupa kata hit me dalam bahasa 

Indonesia memiliki arti „pukul aku‟. Campur kode pada data (9) dan 

(10) yaitu kata semi instant dan teori simple yang berarti „semi tiba-

tiba‟ dan „teori sederhana‟. 

c. Campur Kode Klausa 

Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata 

berkonstruksi predikat (Chaer 2003: 231). Berikut ini adalah campur 

kode klausa pada lirik lagu Bodan Prakoso & Fade 2 black. 

(1) Oke… yo rise and shine Pak Lik, yo bring it down. 
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(1a) Oke… yo bangkit dan bersinar Pak Lik, yo bawa ke bawah. 

(2) Keroncong mampus strike back to the town. 

(2a) Keroncong mampus menyerang kembali ke kota. 

Pada data (1) dan (2) terdapat campur kode klausa yaitu rise and 

shine Pak Lik, yo bring it down yang memiliki arti „bangkit dan 

bersinarlah Pak Lik, yo bawa ke bawah‟. Pada data (2) strike back to 

the town yang berarti „menyerang kembali ke kota‟. Berikut ini adalah 

contoh lain campur kode klausa pada lirik lagu Bondan Prakoso & 

Fade 2 Black. 

(3) You can’t lie kulihat yang kau sembunyikan. 

(3a) Kamu tidak dapat berbohong kulihat yang kau sembunyikan. 

Campur kode klausa yang terdapat pada data (3) berupa you can’t 

lie dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti „kamu 

tidak dapat berbohong‟. 

(4) Jadi, jadi, move on with the groove! 

(4a) Jadi, jadi bergerak dengan alur! 

(5) Everybody yo, move on with the groove! 

(5a) Semuanya yo, bergerak dengan alur! 

Data (4) dan (5) juga merupakan campur kode yang berasal dari 

bahasa Inggris. Data (4) move on with the groove dan data (5) 

everybody yo, move on with the groove dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti „bergerak dengan alur‟ dan „semuanya yo, bergerak 

dengan alur‟. 

(6) One more time! Jiggy one, jiggy two! 

(6a) Sekali lagi! Lompat pertama, lompat kedua! 

Campur kode klausa yang terdapat data (6) berupa one more time! 

Jiggy one, jiggy two! berasal dari bahasa Inggris dalam bahasa 

Indonesia berarti „sekali lagi! Lompat pertama, lompat kedua‟. 

(7) Jadikanlah dirimu seperti yang kau mau (Just free your mind 

and keep it real). 
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(7a) Jadikanlah dirimu seperti yang kau mau (Hanya bebaskan 

pikiranmu dan buat ini menjadi nyata). 

Pada data (7) terdapat campur kode klausa just free your mind and 

keep it real yang dalam bahasa Indonesia berarti „bebaskan pikiranmu 

dan buat ini menjadi nyata‟. 

(8) Free your mind and keep it real… just exspress your self. 

(8a) Bebaskan pikiranmu dan buat ini menjadi nyata… hanya 

ekspresikan dirimu. 

Data (8) juga merupakan campur kode klausa yang berasal dari 

bahasa Inggris berupa free your mind and keep it real… just exspress 

your self  dalam bahasa Indonesia berarti „bebaskan pikiranmu dan 

buat ini menjadi nyata… hanya ekspresikan dirimu‟. 

Data (8) juga merupakan campur kode klausa yang berasal dari 

bahasa Inggris berupa free your mind and keep it real… just exspress 

your self  dalam bahasa Indonesia berarti „bebaskan pikiranmu dan 

buat ini menjadi nyata… hanya ekspresikan dirimu‟. 

(9) Exspress your self, much love and respect. 

(9a) Ekspresikan dirimu sendiri, banyak cinta dan hormat. 

(10) Let’s go! Let’s go! Just exspress your self. 

(10a) Ayo! Ayo! Hanya ekspresikan dirimu sendiri. 

Pada data (9) dan (10) terdapat campur kode klausa yang berasal 

dari bahasa Inggris. Data (9) exspress your self, much love and respect 

dalam bahasa Indonesia berarti „ekspresikan dirimu sendiri, banyak 

cinta dan hormat‟. Pada data (10) Let’s go! Let’s go! Just exspress 

your self yang memiliki arti „Ayo! Ayo! Hanya ekspresikan dirimu 

sendiri‟. 
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(11) Coming in… coming out… don’t hold, let it out… just exspress 

your self. 

(11a) Datang… pergi… jangan ditahan, luapkan… hanya 

ekspresikan dirimu sendiri. 

Campur kode klausa yang terdapat pada data (11) berupa coming 

in… coming out… don’t hold, let it out… just exspress your self berasal 

dari bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia berarti „datang… pergi… 

jangan ditahan, luapkan… hanya ekspresikan dirimu sendiri‟. 

IV. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga 

kesimpulan. (1) Campur kode yang melibatkan bahasa Indonesia dengan 

bahasa Inggris lebih banyak ditemukan dalam lirik lagu Bondan Prakoso & 

Fade 2 Black. Data campur kode sebanyak 132 data, yang terdiri dari campur 

kode kata sebanyak 29, campur kode frasa berjumlah 16, dan campur kode 

klausa sebanyak 87. (2) Latar belakang munculnya campur kode dalam lirik 

lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black antara lain karena penyesuaian terhadap 

bahasa yang sering digunakan anak muda sekarang. Selain itu, pada lirik lagu 

Bondan Prakoso & Fade 2 Black sering menggunakan aliran musik rap yang 

identik dengan lirik berbahasa Inggris. (3) Fungsi campur kode dalam lirik 

lagu Bondan Prakoso & Fade 2 Black antara lain untuk menarik perhatian dan 

menghibur. 

Adapun saran dari penelitian ini yaitu, hasil penelitian ini belumlah 

mendetail dan memungkinkan ada penelitian lebih lanjut terhadap topik yang 

sesuai versi lirik lagu yang sama pula sehingga penelitian-penelitian ini lebih 

lengkap. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya lebih banyak yang dikaji dan 

bervariasi sehingga penelitian tidak monoton dan demikian diharapkan dapat 

dijadikan salah satu alternatif contoh bahan bagi pembaca dalam memahami 

campur kode dalam lirik lagu. 
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