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ABSTRAK 

 

 

KAJIAN ALIH KODE DAN CAMPUR KODE 

PADA NOVEL PERAHU KERTAS KARYA DEWI LESTARI 

 

 

Nila Arum Saputri, NIM A 310070122, 

Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 206 halaman. 

     Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bahasa penulis dalam novel 

“Perahu Kertas”, apakah mereka menggunakan diksi atau istilah-istilah dalam karangan 

tersebut serta faktor-faktor apa yang menjadi faktor terjadinya alih kode dan campur kode 

pada novel tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud alih kode dan 

campur kode serta memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode dan 

campur kode pada novel “Perahu Kertas” karya Dewi Lestari.  

     Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan 

bentuk-bentuk serta penyebab terjadinya alih kode dan campur kode pada novel “Perahu 

Kertas” karya Dewi Lestari. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu 

berupa karangan dan teknik catat menggunakan kartu data. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode agih berupa teknik Bagi Unsur Langsung untuk menentukan wujud 

alih kode dan campur kode. Teknik padan berupa teknik Pilah Unsur Penentu digunakan 

peneliti untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode.  

     Terdapat beberapa simpulan dalam penelitian ini. (1)Jenis alih kode keluar sebanyak 33 

data. Jenis alih kode kedalam sebanyak 7 data. Wujud campur kode yaitu, campur kode 

ekstern berwujud kata sebanyak 84 data, intern berwujud kata sebanyak 7 data, ekstern 

berwujud frasa sebanyak 39 data,  intern berwujud ftasa sebanyak 2 data, ekstern berwujud 

ungkapan sebanyak 9 data, intern berwujud ungkapan sebanyak 7 data dan eksteren 

berwujud reduplikasi sebanyak 1 data. (2)Faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode 

dan campur kode yaitu menunjukkan jati diri penutur, menunjukkan kemahiran penutur 

menggunakan kata-kata dalam bahasa asing, kebiasaan penutur, sekadar untuk bergaya, 

sulit/tidak menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia, mengungkapkan suatu maksud, 

sebagai rasa hormat terhadap orang ketiga. (3) Terdapat istilah bidang periklanan yang 

terdapat dalam novel seperti coppy writer, art director, dummy storyboard, brand 

ambassador, launching, creative director, dan media campaign. 

  

 

 

 

Kata kunci: campur kode, alih kode, dan karangan. 
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PENDAHULUAN 

Dalam beberapa bentuk tulisan seperti novel, seringkali ditemukan diksi bahasa 

daerah atau pun bahasa asing di dalamnya. Penggunaaan diksi tersebut kadang dilakukan 

secara tidak sengaja. Selain itu, penulis mengganggap diksi tersebut merupakan kata yang 

sudah lazim digunakan dan dapat digunakan sebagai unsure keindahan dan keragaman yang 

dapat menjadi kelebihan dari novelnya, walaupun sebenarnya kata asing yang mereka 

tuliskan tersebut memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. 

Dewi Lestari adalah salah satu penulis yang sangat gemar memasukkan unsur bahasa 

asing ke dalam novelnya, baik bahasa daerah ataupun bahasa Negara lain. Dengan latar 

pendidikan yang pernah ia tempuh yaitu sebagai lulusan mahasiswa Hubungan Internasional 

di Universitas Parahyangan, istilah-istilah asing tentunya sudah menjadi hal yang biasa dia 

dengar atau mereka ucapkan dalam perkuliahan atau pun dalam keseharian mereka.  Dewi 

lestari yang sebelumnya terkenal dengan novel supernova yang begitu berat dalam 

penceritaannya kini menghadirkan novel “Perahu Kertas” sebagai novel pertamanya yang 

bergenre populer. Lantas bagaimanakah ketika seorang Dewi Lestari menulis novel popular 

untuk pertama kalinya? Apakah dia juga akan memasukkan istilah-istilah asing  dalam 

novelnya tersebut? Bagaimana diksi yang digunakan? Apakah dia hanya akan menggunakan 

bahasa Indonesia atau memasukkan bahasa daerah dan bahasa asing dalam novelnya 

tersebut? 

Maka peneliti tertarik untuk meneliti bahasa yang ada di dalam novel “Perahu 

Kertas”. Kekhasan bahasa yang digunakan penulis, yaitu dengan mencampurkan bahasa 

Indonesia dengan bahasa asing dan bahasa daerah yang membuat keselarasan dan keindahan 

bahasa dalam novel yang ditulis oleh Dewi Lestari dipandang sebagai permasalahan yang 

menarik untuk diteliti. Dengan melihat hal-hal diatas maka dipilih judul “Kajian Campur 

Kode dan Alih Kode Pada Novel “Perahu Kertas” Karya Dewi  Lestari”. 

Hasil pengamatan setelah melakukan kegiatan membaca Novel “Perahu Kertas” 

Karya Dewi Lestari terdapat tiga alasan penelitian ini harus dilakukan. Alasan yang pertama 

yaitu intensitas yang tinggi dalam penggunaan variable bahasa dalam novel “Perahu Kertas” 

karya Dewi Lestari. Selain itu, keterkaitan antara individu Dewi Lestari dengan bahasa yang 

digunakan dalam novel Perahu Kertas dan karakter tokoh yang dia gambarkan dalam novel. 

Alasan yang ketiga yaitu banyak sekali istilah-istilah asing dan bahasa daerah yang 

digunakan Dewi Lestari dalam novel “Perahu Kertas”. 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara 

mendeskripsikan bentuk-bentuk serta penyebab terjadinya alih kode dan campur kode pada 

novel “Perahu Kertas” karya Dewi Lestari. Teknik pengumpulan data dengan metode 

dokumentasi yaitu berupa karangan dan teknik catat menggunakan kartu data. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode agih berupa teknik Bagi Unsur Langsung untuk 

menentukan wujud alih kode dan campur kode. Teknik padan berupa teknik Pilah Unsur 

Penentu digunakan peneliti untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya alih kode dan 

campur kode. 

Suatu penelitian dilakukan harus dengan tujuan yang jelas. Ada dua tujuan yang telah 

dicapai dalam penelitian ini. Tujuan diadakannya penelitian ini yang pertama yaitu 

mengidentifikasi wujud campur kode dan alih kode yang terdapat dalam novel “Perahu 

Kertas” karya Dewi Lestari. Tujuan penelitian yang terakhir adalah memaparkan faktor-

faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya campur kode dan alih kode yang terdapat 

dalam novel “Perahu Kertas” karya Dewi Lestari.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Karna penelitian ini menggunakan sumber data berupa novel, maka penelitian ini 

dapat dilakukan dimanapun peneliti berada. Hal ini sangat memudahkan peneliti. Karena 

tidak terpaku dengan satu tempat penelitian saja, tapi bisa berpindah- pindah tempat ketika 

sudah tidah merasa nyaman dengan tempat penelitian yang sebelumnya. Adapun tempat-

tempat yang didatangi penulis untuk melakukan penelitian seperti di luang belajar, kampus, 

taman Universitas Muhammadiyah Surakarta dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian ini dimulai sejak 14 Maret 2012 dan selesai pada tanggal 28 Oktober 

2012. Objek penelitian ini berupa kata, frasa, reduplikasi, dan ungkapan yang mengandung 

unsur campur kode serta kalimat yang mengandung unsur alih kode dari novel “Perahu 

Kertas. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2004:6). Artinya, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk campur kode pada novel “Perahu Kertas” 

karya dewi Lestari. Mc Millan dan Schumacher (dalam Syamsudin, 2006:73) menyatakan 

metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. 

 



4 
 

NOVEL PERAHU KERTAS  

KARYA DEWI LESTARI 

VARIASI BAHASA 

Bahasa Indonesia Bahasa Asing Bahasa Daerah 

Wujud Variasi Bahasa 

Campur Kode Alih Kode 

Faktor Penybab Alih Kode dan Campur Kode 

Simpulan 

Adapun tahap yang merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bagan 1 : Kerangka Berfikir 

Setelah peneliti mendapat sumber data berupa novel, kemudian peneliti melakukan 

pembacaan secara cermat untuk mendapatkan data berupa variasi bahasa yang digunakan 

dalam novel tersebut. Setelah mengetahui variasi bahasa yang digunakan dalam novel 

tersebut, kemudian peneliti mengelompokkan variasi bahasa tersebut berdasarkan bahasa 

yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kemudian peneliti 

mengelompokkan variasi bahasa ke dalam klasifikasi alih kode atau campur kode. Langkah 

selanjutnya, penelitin menganalisis penyebab terjadinya alih kode dan campur kode tersebut. 

Kegiatan terakhir yang dilakukan peneliti yaitu menyimpulkan hasil analisis alih kode dan 

campur kode dalam novel “Perahu Kertas” karya dewi Lestari serta penyebab ternjadinya alih 

kode kan campur kode tersebut. 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan 

sampling. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2006: 231). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari.  

Sampling yaitu teknik untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai 

sumber dan bangunannya (Moleong, 2005:224). Penelitian menggunakan purposive sample 

untuk memilah data-data yang ada.  

Teknik cacat juga dilakukan sebagai teknik lanjutan setelah peneliti membaca sumber 

data. Pencacatan dapat dilakukan pada kartu data yang segera dilanjutkan dengan klasifikasi 

(Sudaryanto, 1993: 153).  

Adapun alat yang digunakan peneliti dalam melakuan penelitian adalah kartu data dan 

tabel klasifikasi. Kartu data digunakan penliti untuk memudahkan dalam pengklasifikasian 

data. sedangkan tabel klasifikasi, peneliti menggunakan untuk memudahkan dalam 

mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan baik jumblah ataupun presentase hasil 

penelitian. Adapun contoh kartu data yang peneliti gukanakan dalam penelitiannya dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini  

 

Tabel 1: Kartu Data 

No Data  

Tuturan  

Alih code  

Campur kode  

Wujud  

 

       Peneliti menggunakan metode agih untuk melakukan analisis alih kode dan 

campur kode dalam novel “Perahu Kertas” karya Dewi Lestari. Sudaryanto (1993: 15) 

memaparkan bahwa metode agih merupakan metode penelitian yang alat penentunya justru 

bagian dari bahasa yang berasangkutan itu sendiri. Alat penentu metode agih selalu berupa 

bagian atau unsur dari bahasa yang menjadi objek sasaran penelitian itu sendiri, seperti kata, 

fungsi sintaksis, klausa, titinada, dan lain-lain.  
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Sudaryanto membagi metode agih menjadi dua yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. 

Teknik dasar dalam metode agih adalah teknik bagi unsur langsung (BUL). Disebut demikian 

karena cara yang digunakan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan lingual datanya 

menjadi beberapa bagian atau unsur. Alat penggerak bagi alat penentu teknik ini adalah daya 

bagi yang bersifat intuisi. Artinya, dalam teknik awal ini, intuisi atau kepekaan peneliti sangat 

diperlukan dalam membagi satuan lingual dari data yang ada untuk dikelompokkan dalam 

klasifikasi alih kode atau campur kode.  

Selanjutnya peneliti menggunakan metode padan. Peneliti menggunakan teknik 

lanjutan dalam metode padan berupa teknik pilah unsur penentu. Alat penentu dalam teknik 

unsur penentu ialah daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya 

(Sudaryanto, 1993: 21). Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya 

alih kode dan campur kode pada novel “Perahu Kertas” karya Dewi Lestari. Sekali lagi daya 

intuisi peneliti diperlukan dalam langkah ini. Kepekaan peneliti diperlukan untuk tepat 

memilah penyebab-penyebab terjadinya alih kode dan campur kode yang telah ada dari 

penelitian dan pemaparan pakar-pakar sebelumnya. Penyebab-penyebab tersebut kemudian 

dipilah dan diterapkan secara tepat pada alih kode dan campur kode yang terjadi dalam novel 

“Perahu Kertas” karya Dewi Lestari. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Terdapat 40 alih kode yang berhasil diidentifikasi peneliti, yang terdiri dari 33 alih 

kode ekstern dan 7 alih kode intern.  Wujud campur kode yang telah diidentifikasi yaitu kata 

berjumlah 92, frasa 41, ungkapan 16, dan reduplikasi berjumlah 1. 

 

Tabel 2 Klasifikasi Alih Kode dan Campur Kode  

pada Novel Perahu Kertas  

Karya Dewi Lestari 

No Alih kode Campur kode Wujud Jumlah Presentase 

1. Keluar  Kalimat 33 17% 

2. Kedalam  Kalimat 7 4% 
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3.  

Keluar 

Kata benda  
31 16% 

4.  Kata kerja 34 18% 

5.  Kata sifat 12 6% 

6.  Kata 

keterangan 

7 4% 

7.  

Kedalam 

Kata benda 4 2% 

8.  Kata kerja 1 0.5% 

9.  Kata sifat 0 0% 

10.  Kata 

keterangan 

2 1% 

11.  

Keluar 

Frasa 

nominal 

24 13% 

12.  
Frasa verbal  

15 8% 

13.  

Kedalam 

Frasa 

nominal  

2 1% 

14  
Frasa verbal 

0 0% 

15.  Keluar Ungkapan 9 5% 

16.  Kedalam Ungkapan 7 4% 

17.  Keluar Reduplikasi 1 0.5% 

   100% 

 

Peneliti menyertakan tabel alih kode dan campur kode hasil klasifikasi data pada 

penelitian ini. Fungsi utama dari adanya tabel tersebut adalah untuk mempermudahkan 

pembaca memahami secara singkat uraian pembahasan yang disajikan peneliti. Dalam tabel 

tersebut hanya tersaji wujud alih kode dan campur kode serta arti dari wujud tersebut dalam 
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bahasa Indonesia. Peneliti tidak menyajikan faktor yang melatarbelakangi adanya campur 

kode dan alih kode tersebut dalam tabel, tetapi disajikan dalam uraian pembahasan. 

Terdapat alih kode dalam Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Jenis alih kode 

terbagi menjadi dua yaitu intern dan ekstern. Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi 

adanya tiga puluh tiga alih kode ekstern dan tujuh alih kode intern. Alih kode ekstern yang 

ditemukan yaitu alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia ke 

bahasa Jerman dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Alih kode intern yang 

diidentifikasi yaitu alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda dan dari bahasa 

Indonesia ke bahasa  Bali.  

Faktor yang melarbelakangi terjadinya alih kode yaitu kebiasaan penutur, 

menunjukkan jati diri penutur, dan keinginan penutur untuk sekadar bergaya. 

Wujud campur kode dalam pemakaian bahasa Indonesia pada novel Perahu Kertas 

karya Dewi Lestari terdiri dari campur kode ekstern yang terjadi ditandai dengan adanya 

unsur yang berasal dari bahasa Inggris dan Jerman ke dalam bahasa Indonesia. Wujud 

campur kode tersebut berupa kata, frasa, ungkapan, dan reduplikasi. Campur kode intern 

yang terjadi ditandai dengan adanya penggunaan kata berbahasa Jawa, Sunda, Betawi, dan 

Bali berupa kata, ungkapan dan frasa. Intensitas campur kode paling tinggi dimulai dari 

campur kode berwujud kata 47.5 %, frasa 22 %, ungkapan 9 % kemudian reduplikasi 1 %, 

sedangkan alih kode hanya 21 %.  

Faktor penyebab terjadinya campur kode yaitu menunjukkan jati diri karakter tokoh 

dalam novel, menunjukkan kemahiran penulis menggunakan kata-kata dalam bahasa asing, 

kebiasaan penulis, sekadar untuk bergaya, sulit/tidak menemukan kata-kata dalam bahasa 

Indonesia, mengungkapkan suatu maksud, sebagai rasa hormat terhadap orang ketiga.  

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari, maka terdapat beberapa simpulan berikut.  

1. Wujud alih kode yang terjadi adalah alih kode ekstern dan interen. Alih kode ekstern 

terjadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, 

dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 

Intensitas alih kode paling tinggi yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Alih kode 

intern terjasi dari bahasa Indonesia ke bahasa sunda, atau sebaliknya dan bahasa 

Indonesia ke bahasa Bali. Faktor yang melarbelakangi terjadinya alih kode yaitu 
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kebiasaan penutur, menunjukkan jati diri penutur, dan keinginan penutur untuk sekadar 

bergaya. 

2. Wujud campur kode dalam pemakaian bahasa Indonesia pada novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari terdiri dari: 

a. Campur kode ekstern yang terjadi ditandai dengan adanya unsur yang berasal dari 

bahasa Inggris dan Jerman ke dalam bahasa Indonesia. Wujud campur kode tersebut 

berupa kata, frasa, ungkapan, dan reduplikasi. 

b. Campur kode intern yang terjadi ditandai dengan adanya penggunaan kata berbahasa 

Jawa, Sunda, Betawi, dan Bali berupa kata, ungkapan dan frasa. 

c. Intensitas campur kode paling tinggi dimulai dari campur kode berwujud kata 47.5 %, 

frasa 22 %, ungkapan 9 % kemudian reduplikasi 1 %, sedangkan alih kode hanya 21 

%.  

d.  Faktor penyebab terjadinya campur kode yaitu menunjukkan jati diri karakter tokoh 

dalam novel, menunjukkan kemahiran penulis menggunakan kata-kata dalam bahasa 

asing, kebiasaan penulis, sekadar untuk bergaya, sulit/tidak menemukan kata-kata 

dalam bahasa Indonesia, mengungkapkan suatu maksud, sebagai rasa hormat terhadap 

orang ketiga.  

3.  Terdapat istilah bidang periklanan yang terdapat dalam novel seperti coppy writer, art 

director, dummy storyboard, brand ambassador, launching, creative director, dan media 

campaign 
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