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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau dan 

provinsi. Setiap pulau dan provinsi tersebut menggunakan bahasa daerah 

yang berbeda. Dari adanya perpindahan penduduk dari satu provinsi ke 

provinsi lain, yang dikarenakan transmigrasi maupun merantau yang 

dilakukan kelompok masyarakat dari daerah lain akan menimbulkan sebuah 

interaksi pada masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Keadaan 

semacam ini menimbulkan kontak bahasa. Gejala demikian juga terjadi di 

desa Kedung Bagong, Sidomakmur, Widodaren, Ngawi. Kontak bahasa yang 

terjadi karena sebagian kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tersebut 

sebagai perantau diberbagai provinsi di Indonesia dan ada sebagian yang di 

luar negeri, dari kegiatan tersebut terjadilah interaksi dengan masyarakat asli. 

Masyarakat perantau yang berasal dari desa Kedung Bagong, Sidomakmur, 

Ngawi tersebut dapat disebut sebagai masyarakat dwibahasa yang sekurang-

kurangnya memiliki dua bahasa yang digunakan dalam komunikasi mereka 

sehari-hari, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Gejala penggunaan 

dua bahasa ini akan lebih rumit lagi jika mereka memasukkan unsur-unsur 

bahasa lain selain kedua bahasa tersebut dalam interaksi verbal mereka 

mengingat masyarakat daerah tersebut tidak hanya merantau di provinsi atau 

negara yang sama.  
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Situasi kebahasaan pada masyarakat bahasa tersebut menjadi rumit 

karena terdapat lebih dari satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat. 

Kerumitan tersebut disebabkan mereka harus menentukan dengan bahasa 

apakah sebaiknya mereka saling berkomunikasi. Selain itu, penutur juga 

harus dapat menentukan variasi kode manakah yang sesuai dengan situasinya. 

Dengan demikian setiap masyarakat dwibahasa atau multibahasa harus 

memilih salah satu bahasa yang digunakan dalam suatu peristiwa tutur. 

Sebagai akibat dari situasi kedwibahasaan pada masyarakat tutur perantau di 

desa Kedung Bagong, Sidomakmur, Widodaren, Ngawi, tersebut pengamatan 

menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penentu dalam pengambilan 

keputusan pada sebuah tuturan. Selain itu, dengan adanya kontak bahasa di 

desa Kedung Bagong, Sidomakmur, Widodaren, Ngawi, muncul pula gejala 

alih kode dan campur kode pada penuturnya. Kedua gejala kebahasaan 

tersebut alih kode dan campur kode mengacu pada peristiwa dimana pada saat 

berbicara, seorang penutur memasukkan unsur-unsur bahasa lain ke dalam 

bahasa yang sedang digunakannya. Hal tersebut bisa terjadi di sembarang 

tempat, baik itu di rumah tangga, tempat umum, sekolah, sawah, dan lain 

sebagainya. 

Fokus penelitian ini adalah pada penggunaan alih kode, campur 

kode bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa secara berselang-seling 

oleh kelompok masyarakat perantau desa Kedung Bagong, Sidomakmur, 

Widodaren, Ngawi. Beberapa ahli bahasa membedakan antara alih kode dan 

campur kode, namun beberapa ahli bahasa yang lain hanya mengenal satu 
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istilah saja untuk menyebut dua gejala kebahasaan tersebut, yaitu alih kode. 

Kedua istilah tersebut sama-sama merujuk pada hal yang sama, yakni 

masuknya unsur-unsur bahasa lain pada tuturan seorang dwibahasawan. 

Walaupun merujuk pada hal yang sama, namun sebenarnya terdapat 

perbedaan yang jelas antara alih kode dan campur kode.  
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang 

masalah dan perumusan masalah, maka ruang lingkup masalah penelitian 

dibatasi pada penggunaan alih kode, campur kode, dan faktor penentu 

penggunaan bahasa pada kelompok masyarakat perantau di desa Kedung 

Bagong, Sidomakmur, Widodaren, Ngawi. 

 

C. Perumusan Masalah 

Ada dua masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

1. Alih kode dan campur kode apa yang terdapat pada kelompok masyarakat 

Kedung Bagong, Sidomakmur, Widodaren, Ngawi yang merantau ke 

provinsi? 

2. Faktor apa yang menimbulkan terjadinya alih kode dan campur kode pada 

kelompok masyarakat Kedung Bagong, Sidomakmur, Widodaren, Ngawi 

yang merantau ke provinsi? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan wujud alih kode, dan campur kode pada tuturan 

kelompok masyarakat di desa Kedung Bagong, Sidomakmur, Widodaren, 

Ngawi. 
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2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penentu alih kode dan 

campur kode pada pada tuturan kelompok masyarakat perantau di desa 

Kedung Bagong, Sidomakmur,  Widodaren, Ngawi. .  

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang alih kode, dan campur kode ini bermanfaat 

dalam hal berikut.  

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih terhadap kajian 

sosiolinguistik, khususnya terhadap alih kode dan campur kode dalam 

upaya pembinaan dan pengembangan ilmu bahasa, baik yang menyangkut 

bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulis memperoleh deskripsi pemilihan alih kode, campur 

kode dan faktor penentu pemilihan alih kode, dan campur kode pada 

masyarakat multibahasa di Indonesia, khususnya pada tuturan 

kelompok masyarakat perantau dari desa Kedung Bagong, 

Sidomakmur, Widodaren, Ngawi, serta faktor-faktor sosial penentunya. 

b. Bagi Pembaca 

Manfaat penelitian ini bagi pembaca diharapkan mampu 

memahami dan mengetahui bahwa faktor pemerolehan bahasa, alih 
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kode, dan campur kode itu dapat dipengaruhi keadaan lingkungan yang 

dijadikan tempat tinggal. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Bab II landasan teori, meliputi teori-teori yang berhubungan 

dengan masalah yang dikaji. Bab III metode penelitian, meliputi objek 

penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. Bab IV hasil analisis, berisi pembahasan yang berupa 

deskripsi tentang pemilihan alih kode, campur kode dan faktor penentu 

pemilihan alih kode, dan campur kode pada masyarakat multibahasa di 

Indonesia, pada tuturan kelompok masyarakat perantau di desa Kedung 

Bagong, Sidomakmur, Widodaren, Ngawi. Bab V penutup, yang berisi 

tentang penarikan kesimpulan dan pemberian saran berdasarkan analisis data 

yang telah dilakukan pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


