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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

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. 

Penelitian ini tentang alih kode dan campur kode dalam wacana “Ah... 

Tenane” harian Solopos edisi November 2012. Bahasa yang digunakan dalam 

wacana “Ah... Tenane” tidak lepas dari latar belakang sosial penulisnya. Para 

penulis wacana ini berasal dari para pembaca Solopos, yaitu penduduk 

Surakarta, namun ada beberapa diantaranya yang berasal dari daerah sekitar 

Surakarta, yaitu Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten, dan lain-lain, 

misalnya Wakhid Thoyib dari Nogosari, Boyolali yang menulis “Sub HP”. 

Hal ini yang dapat mempengaruhi terjadi perubahan-perubahan bahasa dalam 

satu komunikasi. 

Alih kode adalah suatu peralihan pemakaian suatu bahasa ke bahasa 

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

dalam Sarwiji, 2008: 86). Campur  kode adalah penggunaan lebih dari satu 
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bahasa atau kode dalam satu wacana menurut pola-pola yang masih belum 

jelas (Ohowiatun, 2002: 69). Berdasarkan uraian di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa penggunaan kata  pada wacana humor dalam surat 

kabar harian Solopos terdapat bentuk-bentuk alih kode dan campur kode. Hal 

ini dapat kita lihat  pada contoh  

Alih Kode          Campur Kode 

“Lho pye ta Mas, belum diisi kok                            ...jangan lupa bawa helm...   

sudah hop?” Tanya petugas heran.           ...belum memakai helm...                        

Edisi 6 November 2012                                            Edisi 17 November 2012 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk mengambil objek 

pada wacana kolom “Ah ...Tenane” dalam surat kabar harian Solopos, hal ini 

karena pemakaian bahasa pada wacana kolom “Ah...Tenane” dalam surat 

kabar harian Solopos berbeda dengan yang lainnya misalnya, iklan. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada alih kode 

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

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang perlu 

dibahas. 

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

2012? 

b. Bagaimana campur kode pada wacana “Ah...Tenane” Solopos edisi 

November 2012? 
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D. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. 

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

November 2012? 

b. Mendeskrisikan campur kode pada wacana “Ah...Tenane” Solopos 

edisi November 2012? 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil kajian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun 

pembaca dalam mempelajari bidang sosiolinguistik, khususnya alih 

kode dan campur kode. 

b. Bermanfaat bagi penelitian bidang bahasa, khususnya wacana 

canda atau humor pada media cetak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberika informasi tentang pemakaian bahasa, khususnya 

pada wacana canda atau humor di media cetak. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sama. 

c. Dapat digunakan oleh para pengguna bahasa agar menggunakan 

bahasa Indonesia tidak melenceng dari kaidah yang berlaku. 
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F. Sistematika Penulisan 

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 alih kode 

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

Bab V penutup, yang berisi tentang penarikan kesimpulan dan pemberian 

saran berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini. 




