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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia hidup bersama makhluk hidup lainnya. Dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari manusia harus berkomunikasi. Saat melakukan 

komunikasi, manusia bisa menggunakan bahasa yang dipahami oleh penutur 

maupun mitra tutur. Sumarsono (2013:19) mengungkpakn bahawa bahasa 

sebagai alat komunikasi juga diabaikan. Sosiolinguistik memandang bahasa 

sebagai tingkah laku sosial (social behavior) yang dipakai dalam komunikasi. 

Karena masyarakat itu terdiri dari individu-individu, masyarakat, secara 

keseluruhan dan individu saling mempengaruhi dan saling bergantung.  

Oleh karena manusia saling bergantung dan mempengaruhi satu 

sama lain, manusia memerlupakan bahasa untuk mengungkapkan maksud 

dalam bertutur agar dapat dipahami oleh lawan tutur. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa dalam mengerti dan memahami bahasa yang digunakan, manusia 

sering mencampurkan bahasa asing di dalamnya. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin maju. Namun perlu 

diketahui bahwa percampuran kode bahasa dapat menyebabkan kepunahan 

bahasa Indonesia. Terlebih ketika manusia itu tidak sadar telah melakukan 

percampuran kode dalam bicaranya.  

Percampuran kode tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi yang kian 

maju, tetapi lingkungan sekolah, kerja, dan keluarga juga menjadi salah satu 

faktor penyebabnya. Bahasa manusia pertama kali dikuasai akan disebut 

1 



2 

 

bahasa ibu. Dimana selebihnya bahasa yang dipelajari seiring berjalannya 

waktu. Dapat dipelajari di sekolah, di lingkungan keluarga, di masyarakat 

umum, dalan lain sebagainya. Apabila bahasa ibu yang digunakan merupakan 

salah satu bahasa daerah di Indonesia, maka bahasa ibu dapat dijadikan 

sebagai identitas si penutur. Misal penutur menggunakan bahasa Jawa krama 

maka si penutur dapat dikatakan orang Jawa. Meskipun tidak dapat dipastikan 

orang tersebut tinggal di bagian mana dari pulau Jawa. 

Sosiolinguistik sebagai cabang linguistik memandang atau 

menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa 

di dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat, karena 

dalam kehidupan \bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu, akan 

tetapi sebagai masyarakat sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang 

dilakukan oleh manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi 

dan kondisi di sekitarnya, (Rohmadi, 2011:7). 

Berbicara tentang sosiolinguistik tentu akan berbicara tentang ragam 

bahasa, campur kode, alih kode, dialek dan lain seterusnya. Hal yang sering 

dilakukan oleh penutur yaitu melakukan campur kode bahkan alih kode saat 

bertutur. Campur kode yang sering terjadi dalam masyarakat untuk 

mempermudah maksud penutur dalam bertutur. Bahkan pada jaman sekarang 

campur kode dan alih kode banyak dipakai penulis untuk menciptakan sebuah 

karya. Bahasa disebut campur kode apabila saat ia berbicara menggunakan 

dua atau lebih dari suatu bahasa. Misal saja dalam ucapan si penutur 

menggunakan bahasa Indonesia yang dikombinasikan dengan bahasa Jawa. 
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Campur kode terjadi dapat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan saat bertutur. 

Situasi dalam pekerjaan, sekolah, lingkungan dan lain sebagainya.  

Dapat pula dikatakan bahwa terjadinya campur kode dikarenakan 

adanya keinginan dari si penutur untuk mengikuti perkembangan jaman dan 

bahasa yang terjadi. Hampir sama dengan campur kode, alih kode terjadi 

karena penguasaan bahasa yang berbeda penutur dan lawan tutur. Selain itu, 

faktor yang dapat dikatakan sebagai sebab terjadinya peralihan kode yaitu 

kewajiban atau suatu keharusan untuk melakukan peralihan kode. Misal, di 

suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa asing kepada peserta 

didik, maka guru tersebut diharuskan untuk menglakukan peralihan kode 

supaya peserta didik paham atas materi yang dijelaskan. 

Alih kode dilakukan akibat kesengajaan penutur dengan tujuan agar 

mitra tutur mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan. Campur kode dan 

alih kode ini sering terjadi di masyarakat, tetapi tidak sedikit yang mengerti 

tentang cabang ilmu bahasa tersebut. Campur kode dan alih kode juga sering 

dimunculkan dalam karya fiksi, misal saja puisi, cerpen, bahkan novel. Dalam 

penelitian ini meneliti wujud serta fungsi campur kode dan alih kode yang 

terdapat dalam karya fiksi novel. Novel tersebut berjudul Brother karya Shofi 

Annisa.  

Dalam novel tersebut banyak terdapat campur kode dan alih kode. 

Orang ketiga dalam novel tersebut yaitu pembaca. Namun, apabila pembaca 

kurang memahami tentang campur kode dan alih kode, maka akan sulit untuk 

dimengerti makna yang tersirat dari novel tersebut. Mengingat pentingnya 
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pemahaman mengenai campur kode dan alih kode, maka penulis terdorong 

untuk meneliti campur kode dan alih kode pada novel Brother karya Shofi 

Annisa. Penulis berharap dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan data 

dengan baik dan benar. 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana wujud dan fungsi campur kode pada novel Brother karya 

Shofi Annisa? 

2. Bagaimana wujud dan fungsi alih kode pada novel Brother karya Shofi 

Annisa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan wujud dan fungsi campur kode pada novel Brother 

karya Shofi Annisa. 

2. Mendeskripsikan wujud dan fungsi alih kode pada novel Brother karya 

Shofi Annisa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan bagi peneliti 

lain untuk membuka masalah yang lebih besar demi berkembangnya ilmu 

pengetahuan serta menambah perbendaharaan penelitian di bidang 

sosiolinguistik. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu bahan pengajaran bahasa Indonesia dari jenjang pendidikan 

dasar sampai perguruan tinggi, khusunya dalam meneliti campur kode 

dan alih kode pada novel Brother karya Shofi Annisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


