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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek 

kehidupan. Bahasa menjadi media yang digunakan oleh masyarakat dalam berbagai 

macam tindak komunikasi. Melalui bahasa, masyarakat atau seseorang dapat 

memahami apa yang disampaikan dan apa yang didengar. Melalui bahasa pula, 

seseorang dapat saling memahami sebuah tindak komunikasi antar pengguna 

bahasa. Demikian pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam 

berkomunikasi sehingga perlu dipertahankan eksistensinya dalam berbagai kultur 

masyarakat.  

Eksistensi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam 

tindak komunikasi memang perlu dipertahankan. Namun, ada hal yang harus 

diperhatikan bahwa berdasarkan aspek lingustik masyarakat Indonesia merupakan 

masyarakat multilingual, yang artinya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan 

menggunakan lebih dari satu bahasa. Hal ini sejalan dengan Purnanto (2002:26) 

yang mengungkapkan bahwa masyarakat hampir tidak mungkin menggunakan satu 

bahasa secara murni tanpa sedikit pun menggunakan bahasa atau unsur bahasa lain. 

Penggunaan dua bahasa atau lebih dapat mempermudah atau memperlancar 

seseorang dalam tindak komunikasi. 

Di dalam komunikasi, sebagian besar penutur menggunakan lebih dari satu 

bahasa atau ragam bahasa. Untuk masyarakat Indonesia yang heterogen, 

penguasaan dua bahasa atau lebih merupakan hal yang wajar. Penguasaan dua 

bahasa atau lebih oleh masyarakat Indonesia dapat menimbulkan kontak bahasa. 

Kontak bahasa terjadi apabila seorang penutur secara bergantian memasukkan 

unsur-unsur bahasa satu ke dalam bahasa yang lain pada interaksi sosialnya.  

Penggunaan bahasa dalam masyarakat multilingual sering ditandai oleh 

adanya campur kode. Campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih oleh 

seorang penutur dalam suatu tindak tutur atau wacana (Purnanto 2002:26). Campur 

kode dapat terjadi dalam berbagai peristiwa berbahasa, misalnya dalam judul berita. 

Pembuatan judul yang menggunakan campur kode disebabkan oleh faktor 
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kesengajaan penulis berita untuk menarik minat pembaca. Dengan demikian, 

penggunaan campur kode semacam itu akan menghasilkan judul yang lebih variatif 

dan manarik, sehingga pembaca akan terus menggali isi berita. Penulis berita juga 

harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar maksud dan pesan berita 

tersampaikan oleh pembaca.  

Pada zaman sekarang ini, berita tidak hanya disampaikan melalui media cetak 

dan elektronik saja, tetapi juga melalui media online. Media online kini menjadi 

salah satu alternatif media yang paling mudah dalam mendapatkan akses informasi 

atau berita. Bagi remaja, media online sudah menjadi bagian dari gaya hidup 

mereka. Mereka lebih memilih media online atau internet untuk mendapatkan 

informasi dibandingkan dengan menggunakan media televisi, radio, ataupun surat 

kabar. Hal ini disebabkan karena media online dapat menyajikan berita dan 

informasi dalam waktu yang sangat cepat dan dapat diakses di mana saja dan kapan 

saja. Barita atau informasi yang disajikan juga termasuk real time artinya dapat 

langsung di-upload (dimasukkan) ke dalam situs web pada saat kejadian sedang 

berlangsung. 

Media online kini dipermudah dengan memanfaatkan sosial media seperti 

twitter dan facebook sebagai sarana menyebarluaskan berita terbaru. Dukungan 

piranti atau gadget pun semakin canggih, sehingga memungkinkan orang 

mendapatkan akses internet dengan mudah. Selain smartphone dan tablet, 

mayoritas telepon seluler kini dilengkapi perangkat lunak untuk mengakses 

internet. Sementara bagi pengguna PC dan notebook, akses internet dapat diperoleh 

dengan memakai modem dan jaringan Wi-Fi. Pesatnya perkembangan teknologi 

membuat masyarakat semakin up to date untuk mengikuti perkembangan berita 

atau informasi terkini. 

Media online yang paling umum diaplikasikan sekarang ini adalah situs 

berita. Situs berita merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan 

pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita di 

dalamnya. Situs berita online biasanya hanya menampilkan judul-judul berita yang 

beragam. Apabila judul berita dianggap menarik, maka pembaca akan penasaran 

dan semakin tertarik untuk melanjutkan membaca isi berita. Oleh karena itu, 
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sebagai pemikat minat pembaca, penulis berita harus mempunyai inovasi agar 

pembaca tertarik dengan berita yang disajikan. Salah satu cara agar judul berita 

menarik adalah penggunaan campur kode.  

Penelitian ini menggunakan judul di media online detik.com sebagai sumber 

data. Data yang digunakan adalah judul-judul berita di detik.com yang mengandung 

campur kode. Penelitian sebelumnya masih jarang yang meneliti campur kode pada 

judul berita di media online detik.com. Detikcom merupakan media pertama yang 

update 24 jam per hari. Detikcom berisi berita aktual dan artikel online di 

Indonesia. Detikcom menjadi jurnalisme online pertama yang melesat sebagai situs 

informasi digital paling populer di kalangan pengguna internet. Detikcom juga 

menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia untuk 

mengetahui situasi terakhir di Indonesia (Anggoro 2012:120). Hal inilah yang 

menjadikan daya tarik bagi peneliti untuk meneliti di media online detikcom. Dari 

uraian di atas, maka peneliti memilih judul “Campur Kode pada Judul Berita di 

Media Online Detik.com”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

1. Bagaimana perwujudan campur kode pada judul berita di media online 

detik.com? 

2. Apa saja alasan penyebab terjadinya campur kode pada judul berita di media 

online detik.com? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan perwujudan campur kode pada judul berita di media online 

detik.com. 

2. Mendeskripsikan alasan penyebab terjadinya campur kode pada judul berita 

di media online detik.com. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai bidang bahasa yang menyangkut tentang campur kode. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan 

campur kode. 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk 

penelitian yang akan datang.  

 

 

 


