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ABSTRAK  

ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA WACANA  

“AH…TENANE” SOLOPOS EDISI NOVEMBER 2012 

 

Abdul Rohman, A 310080335, Program Studi Pendidikan 

Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013. 76 halaman.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskrisikan alih 

kode pada wacana “Ah...Tenane” Solopos edisi November 2012, 

(2) Mendeskrisikan campur kode pada wacana “Ah...Tenane” 

Solopos edisi November 2012. Wacana “Ah…Tenane” Solopos 

edisi November 2012 yang diperoleh sebanyak 25 data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pilah. Metode 

analisis menggunakan metode padan. Adapun langkah-langkah 

penelitiannya adalah dengan mengumpulkan data dan 

mengklasifikasikan data,analisis data sesuai pengklasifikasian 

data, kemudian mendiskripsikan data. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa (1) ada 16 alih kode bahasa Jawa. (2) 

campur kode yang terjadi adalah: a) 57 campur kode berwujud 

kata , terdiri atas: 53 kata basasa Jawa, 3 kata bahasa Inggris, 

dan 1 kata bahasa Arab. b) 20 campur kode perulangan kata. c) 

15 campur kode berwujud frasa, terdiri atas:14 frasa bahasa 

Jawa dan 1 frasa bahasa Inggris. d) 4 campur kode berwujud 

klausa, terdiri atas: 2 kluasa berwujud bahasa Jawa dan 2 klausa 

berwujud bahasa Inggris. 

 

 

Kata Kunci: alih kode, campur kode 
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A. PENDAHULUAN 

Surat kabar merupakan salah satu media yang digunakan untuk 

menyalurkan informasi kepada khalayak mengenai hal-hal atau peristiwa yang 

terjadi di masyarakat. Surat kabar mencantumkan beberapa kolom khusus sebagai 

salah satu usaha para redaktur untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik 

penggemarnya. Kolom yang terdapat  selain sarat dengan berita juga ada beberapa 

kolom mengenai dunia hiburan. Kolom canda pada harian Solopos berisikan 

artikel mengenai pengalaman lucu yang dialami oleh pembaca dan dikirimkan 

kepada redaktur harian yang bersangkutan. 

Alih kode adalah suatu peralihan pemakaian suatu bahasa ke bahasa 

lain atau dari suatu variasi bahasa ke variasi bahasa yang lain (Richard et. al 

dalam Sarwiji, 2008: 86). Campur  kode adalah penggunaan lebih dari satu bahasa 

atau kode dalam satu wacana menurut pola-pola yang masih belum jelas 

(Ohowiatun, 2002: 69). 

Penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai peneliti. 1) 

Mendeskrisikan alih kode pada wacana “Ah...Tenane” Solopos edisi November 

2012. 2). Mendeskrisikan campur kode pada wacana “Ah...Tenane” Solopos edisi 

November 2012. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teori dan 

manfaat praktis. 1) Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti 

maupun pembaca dalam mempelajari bidang sosiolinguistik, khususnya alih kode, 

campur kode, dan majas sarkasme. 2) Bermanfaat bagi penelitian bidang bahasa, 

khususnya wacana canda atau humor pada media cetak. 3) Dapat memberika 

informasi tentang pemakaian bahasa, khususnya pada wacana canda atau humor 

di media cetak. 

Penelitian Asep Yudhi Kristanto (2008) mempunyai persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti campur kode. Akan tetapi data 

yang dianalisis dalam penelitian ini adalah alih kode, campur kode dan majas 

sarkasme pada wacana “Ah...Tenane” Solopos edisi November 2012. Sedangkan 

penelitiannya Asep Yudhi Kristanto meneliti campur kode dalam iklan acara di 

radio RRI Surakarta. 
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Persamaan penelitian Kurniawan (2011) dan penelitian ini adalah 

terletak pada kajian alih kode dan campur kode sebagai analisisnya. Perbedaanya 

pada objek penelitiannya. Penelitian Kurniawan menggunakan film Jagad X 

Codesebagai objek penelitiannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan wacana 

humor “ Ah…Tenane” dalam surat kabar harian Solopos edisi November 2012 

sebagai objeknya. 

B. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini bukan penelitian lapangan yang statis, tetapi penelitian 

ini merupakan analisis fenomenal yang dinamis sehingga dapat dilakukan kapan 

saja dan dimana saja. Penelitian ini dimulai pada bulan November 2012 sampai 

Maret 2013, dengan data yang di ambil November 2012. Rincian Kegiatan seperti 

pengajuan judul, proposal penelitian, proses penelitian, pengumpulan data, 

analisis data, dan penyusunan laporan. Jenis dan strategi penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriftif yang artinya data yang dianalisis berbentuk 

deskriftif  fenomena tidak berupa angka atau koefesien tentang hubungan 

variabel, hal ini disebabkan karena adanya metode kualitatif. Selain itu, semua 

yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 

diteliti. Hasil penelitian ini berupa kutipan kumpulan-kumpulan data untuk 

memberikan ilustrasi dan mengisi materi laporan. Data deskriptif juga berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Maleong, 2009: 11). 

Subjek penelitian ini adalah wacana humor “Ah...Tenane” Solopos edisi 

November 2012. Objek penelitian ini adalah penggunaan alih kode dan campur 

kode pada wacana “Ah...Tenane” Solopos edisi November 2012. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang 

berupa wacana “Ah...Tenane” Soloposedisi November 2012 yang ditulis oleh 

pembaca yang berisi informasi atau berita yang menggambarkan suatu peristiwa 

atau kejadian. Data dalam penelitian ini berupa kata atau kalimat yang berupa alih 

kode dan campur kode pada wacana “Ah... Tenane”Solopos edisi November 

2012. Teknik pilah unsur penentu adalah teknik analisis data dengan cara 

memilah-milih satuan kebahasaan yang dianalisis dengan alat penentu yang 

berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya. Teknik 



 
 

4 
 

pilah unsur penentu dalam penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan 

penyisipan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, perulangan kata, dan klausa. 

penyimakan data pada kartu data (Sudaryanto, 1993: 21). 

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, dilakukan analisis data. 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

metode padan. Metode Padan yaitu metode analisis data yang alat penentunya 

berada diluar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang 

bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 13). 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Solopos 

PT. Aksara Solopos merupakan sebuah perusahaan penerbitan yang 

berkantor di Griya SOLOPOS Jl. Adisucipto 190 Solo yang menerbitkan surat 

kabar umum yaitu HarianUmum SOLOPOS. Persiapan penerbitan SOLOPOS 

telah dilakukan sejak tanggal 1 April 1997 dan diintensifkan lagi setelah Surat Ijin 

Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) turun pada tanggal 12 Agustus 1997. SIUPP 

disebutkan SOLOPOS terbit 7 kali seminggu, untuk edisi Minggu telah terbit 

pertama kali pada tanggal 28 Juni 1998. 

2. Alih kode dan campur kode 

a. Alih kede 

Peristiwa alih kode yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

peralihan pemakaian bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau sebaliknya. Alih kode 

merupakan peristiwa peralihan kode yang satu ke kode yang lain. Apabila seorang 

penutur mula-mula menggunakan kode A (misalnya bahasa Indonesia), dan 

kemudian beralih menggunakan kode B (misalnya bahasa Jawa), maka peristiwa 

peralihan pemakaian bahasa seperti ini disebut alih kode. Analisis alih kode 

terdiri dari analisis alih kode intern dan alih kode ekstern. 

Penelitian ini hanya terdapat bentuk alih kode intern. Alih kode intern 

adalah alih kode yang terjadi antar bahasa-bahasa daerah dalam satu bahasa 

nasioal, atau antara dialek-dialek dalam satu bahasa daerah, atau antar beberapa 

ragam dan gaya yang terdapat dalam satu dialek.  

Data (5) 



 
 

5 
 

“Mbak bukakke pintu, mbaaak…!” Setelah pintu dibuka 

Cempluk, Koplo pun keluar dengan leganya. “Betah ya mas, di 

dalam mobil?” Tanya Cempluk sambil tersenyum.  

“Iya Mbak, mobil keluaran baru memang nyaman” jawab Koplo 

menutupi malunya. (AT 5 November 2012, judul “Tak Bisa 

Keluar”).  

 

Alih kode yang terjadi adalah alih kode intern, yaitu adanya peralihan 

dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Alih kode yang terjadi ditandai pada 

kalimat “Mbak bukakke lawang, Mbaaak…!” berarti „Mbak, bukakan pintu, 

Mbaaak…!‟. 

Peristiwa alih kode terjadi karena perubahan situasi dan pokok 

pembicaraan. Dimulai dari Koplo yang panik minta bantuan kepada Cempluk 

dengan menggunakan bahasa Jawa. Setelah situasinya tidak panik mereka berdua 

berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. 

Data (6) 

 

“Lho pye ta Mas, belum diisi kok sudah hop?” Tanya petugas 

heran. “Sori Mas, dompet saya ketinggalan…!” jawab Koplo 

dengan wajah abang ireng. (AT 6 November 2012, judul “Antre 

Bensin ). 
 

Alih kode yang terjadi adalah alih kode intern, yaitu adanya peralihan 

dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Alih kode yang terjadi ditandai pada 

kalimat “Lho pye ta Mas, belum diisi kok sudah hop?” berarti `Lho bagaimana 

Mas, belum diisi kok sudah berhenti?‟ 

Peristiwa alih kode terjadi karena perubahan situasi dan pokok 

pembicaraan. Dimulai dari pertanyaan petugas pom bensin kepada Koplo. Mereka 

menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan lawan tutur. 

Setelah Koplo tahu kalu dompetnya ketinggalan kemudian Koplo pun 

menggunakan bahasa Jawa untuk memberitahu kepada petugas pom untuk 

membatalkan transaksi.  

b. Campur kode 

Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa apabila orang 

mencampur dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsur bahasanya. 
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Unsur-unsur bahasa yang menyisip tersebut tidak lagi mempunyai fungsi sendiri. 

Dalam analisis ini adalah unsur bahasa lain yang menyisip dalam penggunaan 

bahasa Indonesia. Data campur kode dalam penelitian ini meliputi campur kode 

berwujud kata, frasa, perulangan, dan klausa. Data campur kode dalam penelitian 

ini terdiri dari analisis campur kode intern dan campur kode ekstern. 

1) Campur kode berwujud kata bahasa Jawa 

Data (1) 

“Awal bulan lalu, Jon Koplo dan kawan-kawannya nyinom di acara 

pernikahan tetangganya didaerah Nogosari, Boyolali”. (AT 1 November 

2012, judul “Sup HP”). 

 

Campur kode yang terjadi adalah penyisipan bahasa Jawa ke 

dalam bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut ditandai dengan kata 

“nyinom”. Kata “nyinom” mempunyai kesamaan arti dengan “membatu 

orang yang punya hajat”. 

Latar belakang terjadinya campur kode adalah menyatakan 

suatu peristiwa atau istilah. Selain itu, pengggunaan campur kode 

bertujuan menggambarkan latar budaya Jawa dalam tuturan tersebut. 

Kata nyinom lebih sering diucapkan oleh orang Jawa. 

2) Campur kode berwujud kata bahasa asing 

Data (5) 

“Sepulang kuliah dua kancha kenthel ini meluncur ke showroom mobil 

yang berada di jantung Kota Solo.” (AT 5 November 2012, judul “Tak 

Bisa Keluar”). 

 

Campur kode yang terjadi adalah penyisipan bahasa asing 

(Inggris) ke dalam bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut ditandai dengan 

kata “showroom” yang dalam bahasa Indonesia berarti “tempat utuk 

membeli mobil”. 

Latar belakang terjadinya campur kode ini adalah 

menggambarkan latar penutur sebagai orang modem. Selain itu kata 

showroom rnenggambarkan latar budaya penutur sebagai orang yang 

pandai berbahasa asing.  
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3) Campur kode perulangan kata 

Data (2) 

“ Begini mas caranya…” Gendhuk Nicole memutar kontak ke kiri dan 

ceklekkk…! Jok pun terbuka. Koplo hanya bisa pringas-pringis… (AT 2 

November 2012, judul “Motor Pinjaman”). 

 

Campur kode yang terjadi adalah penyisipan bahasa Jawa ke 

dalam bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut ditandai dengan perulangan 

kata “pringas-pringis” yang dalam bahasa Indonesia berarti “senyum-

senyum”. 

Latar belakang terjadinya campur kode adalah 

menggambarkan suatu kejadian yang memalukan. Campur kode ini 

bertujuan untuk menggambarkan penutur masih merupakan keturunan 

orang Jawa dan mengenal budaya Jawa. 

 

4) Campur kode berwujud frasa  

Data (6) 

“Jon Koplo, pemuda cilik methisil asal kota Wonogiri ini memang 

terkenal jago ngeyel. (AT 6 November 2012, judul “Antre Bensin”). 
 

Campur kode yang terjadi adalah penyisipan bahasa Jawa ke 

dalam bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut ditandai dengan frasa “cilik 

methisil” yang dalam bahasa Indonesia berarti “kecil nakal” 

Latar belakang terjadinya campur kode adalah memberikan 

suatu pemyataan yang disampaikan. Tujuan penggunaan campur kode 

adalah menggambarkan latar belakang orang Jawa. 

5) Campur kode berwujud klausa 

Data (5) 

“Tak mau kalah, Jon Koplo pun dengan PD-nya ikut-ikutan mencoba 

sajak kaya yak-yak-a kae.” (AT 5 November 2012, judul “Tak Bisa 

Keluar”). 
 

Campur kode yang terjadi adalah penyisipan bahasa Jawa ke 

dalam bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut ditandai dengan klausa “kaya 
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yak-yak-a kae” yang dalam bahasa Indonesia berarti “bergaya seperti 

orang hebat”. 

Latar belakang terjadinya campur kode ini adalah 

menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Jon Koplo tapi 

berujung malu. Campur kode ini bertujuan untuk menggambarkan 

penutur masih merupakan keturunan orang Jawa dan mengenal budaya 

Jawa. 

 

D. SIMPULAN  

a. Simpulan  

Penelitian analisis alih kode, campur kode, dan majas sarkasme pada 

wacana “Ah...Tenane” di surat kabar Solopos edisi November 2012. Penelitian 

ini dapat ditemukan beberapa temuan dari hasil pembahasan. 

1. Analisis alih kode pada wacana “Ah...Tenane” Solopos edisi November 

terdapat 16 alih kode.  

2. Analisis campur kode pada wacana “Ah...Tenane” Solopos edisi November 

2013 terdapat 53 campur kode berwujud kata bahasa Jawa, 3 campur kode 

berwujud kata bahasa Inggris, 1 campur kode berwujud kata bahasa Arab, 20 

campur kode perulangan kata, 14 campur kode berwujud frasa bahasa Jawa, 

1 campur kode berwujud frasa bahasa Inggris, 2 campur kode berwujud 

klausa bahasa Jawa, dan 2 campur kode berwujud klausa bahasa Inggris. 
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b. Saran 

Ada tiga saran yang perlu disampaikan dalam penelitian ini. 

1. Penulis wacana “Ah... Tenane” harian Solopos, hendaknya lebih 

meningkatkan kemampuannya untuk menuangkan ide dan gagasannya agar 

lebih menarik perhatian pembaca. Pemakaian bahasa yang berkesan santai 

dan humor perlu dipertahankan karena hal itu merupakan daya tarik 

tersendiri. 

2. Bagi pengajaran bahasa Indonesia, hendaknya penelitian ini dijadikan 

alternatif utama materi pengajaran sosiolinguistik, khususnya pokok bahasan 

alih kode dan campur kode. 

3. Bagi peneliti lain, untuk meneliti aspek- aspek kebahasaan, selain alih kode 

dan campur kode. Misalnya: ragam bahsa, implikatur percakapan, 

interferensi, dan peristiwa pragmatik pada novel, cerpen ataupun lainnya. 
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