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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari komunikasi. 

Komunikasi merupakan hal yang penting untuk menjalin sebuah kerjasama 

atau untuk menyampaikan maksud dari usaha apa yang ingin dicapai bersama. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia, karena bahasa 

selalu digunakan manusia dalam mengungkapkan segala ide, pikiran, gagasan, 

perasaan, dan keinginannya kepada orang lain. Bahasa merupakan sistem 

lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri 

(Kridalaksana, 2008:21). 

Penggunaan bahasa dapat dibedakan dalam dua macam ragam bahasa 

yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Bentuk bahasa lisan 

misalnnya terdapat dalam pidato, siaran pidato, khotbah, dan iklan yang 

disampaikan secara lisan. Sementara itu bentuk wacana tulis misalnya pada 

buku-buku teks, surat, dokumentasi tertulis, surat kabar, dan majalah. Selama 

ini peran media dalam dunia pemberitaan sangat dominan, yang dibahas yaitu 

media cetak.  

Media cetak merupakan dokumen kehidupan atau rekaman peristiwa 

kejadian atau rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah 

dalam bentuk kata-kata, gambar, foto dan sebagainya, semua itu terangkum 

dalam satu yaitu berita. Berita dibuat semenarik mungkin dengan judul yang 
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menarik pula, guna menarik pembaca. Judul berita dikonsep semenarik 

mungkin dengan menggunakan variasi bahasa.  

Sumadiria (2005:65) menyatakan bahwa berita adalah laporan tercepat 

mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi 

sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, 

televisi, atau media online internet. Berdasarkan sifatnya berita dibagi menjadi 

berita diduga dan berita tak terduga. Berita bertujuan menyampaikan suatu 

peristiwa yang telah terjadi pada masyarakat umum dan nyata kebenarannya. 

Berita yang tepat dapat membantu keberhasilan maksud dari pesan yang 

disampaikan pada masyarakat. 

 Bahasa dalam ilmu jurnalistik khususnya dalam rubrik yang memuat 

tentang informasi dari seseorang, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

nonlinguistik, yaitu faktor sosial, situasional, dan kultural. Ketiga faktor 

tersebut mengakibatkan munculnya ragam bahasa dalam variasi-variasi bahasa 

yang dapat berupa idiolek, dialek, gaya bahasa, dan register. Jurnalis sebagai 

penulis berita berusaha merebut hati para pembacanya dengan bahasa yang 

bervariasi sebagai usaha pelayanan yang memadai.  

Jurnalis dalam mengungkapkan ide-idenya tidak hanya menggunakan 

satu ragam atau dialek, tetapi seringkali berpindah dari kode satu ke kode 

lainnya dalam kaitannya dengan peminjaman leksikon. Perpindahan ini akan 

mengakibatkan timbulnya penggunaan dua jenis bahasa dalam satu tuturan 

yang disebut campur kode. Menurut Markhamah (2000:229) campur kode 

adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan cara saling memasukan  unsur 
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bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain yang digunakan secara konsisten. 

Sedangkan Purnanto (2002:26) menyatakan bahwa campur kode sendiri akan 

ditandai oleh adanya pemakaian dua bahasa (ragam bahasa) atau lebih oleh 

seorang penutur dalam suatu tindak tutur atau wacana. 

Berdasarkan dua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang digunakan 

seseorang untuk menyampaikan maksudnya kepada orang lain dengan cara 

memasukan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain yang 

digunakan secara konsisten guna memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. 

Peristiwa kedwibahasaan seperti campur kode dapat disimak dalam 

pemakaian bahasa baik lisan maupun tulisan, terutama pada bahasa tertulis 

seperti media cetak, misalnya surat kabar, majalah dan sebagainya haruslah 

akurat serta bahasa yang digunakan harus mudah dicerna oleh pembaca. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa penggunaan kata pada 

judul berita dalam surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2014 banyak 

menggunakan campur kode sehingga hal ini menarik untuk diteliti, penelitian 

yang akan diteliti berupa penggunaan wujud campur kode pada judul berita 

dalam surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2014. 
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B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian tidak melebar keluar 

dari jalur pembahasan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada 

analisis campur kode yang terdapat pada judul berita dalam surat kabar Suara 

Merdeka edisi Maret-April 2014. 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas ada 2 

masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana wujud campur kode yang terdapat pada judul berita dalam 

surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2014? 

2. Bagaimana makna campur kode yang terdapat pada judul berita dalam 

surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2014? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada 2 tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini: 

1. Mendeskripsikan wujud campur kode yang terdapat pada judul berita dalam 

surat kabar Suara Merdeka edisi  Maret-April 2014. 

2. Mendeskripsikan makna campur kode yang terdapat pada judul berita dalam 

surat kabar Suara Merdeka edisi  Maret-April 2014. 
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E. Manfaat penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

Manfaat teoretis ialah manfaat yang berkaitan dengan 

pengembangan ilmu, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan tentang wujud campur kode yang terdapat pada 

judul berita dalam surat kabar Suara Merdeka bagi pembaca pada 

umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu sosiolinguistik khususnya tentang campur kode. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini yakni untuk memperdalam 

pengetahuan serta memberikan informasi bagi pembaca, penulis, dan 

peneliti tentang seluk beluk bahasa terutama mengenai wujud campur 

kode pada surat kabar Suara Merdeka. Selain itu penelitian ini bermanfaat 

agar pembaca dapat memahami makna campur kode yang terdapat pada 

surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2014. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan 

laporan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang 

penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. Latar belakang masalah 

adalah hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Rumusan masalah 

berisi tentang masalah apa yang akan dikaji dan dipecahkan. Tujuan penelitian 

berkaitan dengan fungsi yang ingin dicapai melalui penulisan peneitian ini. 

Sistematika penulisan laporan merupakan konsep penulisan laporan yang 

terstruktur. 

Bab II adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisi teori-teori kepustakaan 

yang dijadikan sebagai dasar maupun landasan dalam penelitian, penelitian 

yang relevan dan kerangka pemikiran. 

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini menguraikan hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian yakni meliputi jenis dan strategi 

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

teknik keabsahan data, teknik analisis data, penyajian hasil analisis, dan 

prosedur penelitian.  

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bab ini berisi gambaran umum 

judul berita dan analisis data mengenai campur kode pada judul berita dalam 
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surat kabar Suara Merdeka edisi Maret-April 2014. Penyajian hasil analisis 

dilakukan dengan menggunakan metode informal yakni dengan kata-kata. 

Bab V adalah bab yang paling akhir yang disebut penutup. Bab ini 

berisi simpulan dan saran bagi pihak yang berkepentingan dengan penelitian 

ini. 

 


