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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

    Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat (bilingual) dapat 

menguasai dua bahasa atau lebih dan (multilingual), kedua bahasa itu 

digunakan pada satu tuturan dalam suatu dialog tertentu. Selain bahasa 

Indonesia yang dikuasai, terdapat bahasa daerah yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi. Penguasaan dua bahasa dalam sosiolinguistik disebut 

bilingualisme. Menurut Rahardi (2010:6) bilingualisme adalah penguasaan 

dua bahasa, yakni bahasa pertama dan bahasa kedua. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya percampuran bahasa. Percampuran bahasa itu disebut 

campur kode. 

Campur kode ialah percampuran dua (atau lebih) bahasa atau 

ragam bahasa dalam suatu tindakan bahasa (speech act atau discourse) 

tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran 

bahasa itu (Nababan‚ 1993: 32). Ciri yang menonjol dalam dalam campur 

kode ini ialah kesantaian atau situasi informal. 

Campur kode dapat ditemukan pada tuturan mahasiswa, kernet bus, 

pedagang asongan, acara kuis di televisi, interaksi sosial di masyarakat, 

acara seminar dan jual beli di pasar. Campur kode pada tuturan 

menyisipkan bahasa asing dalam bertutur. Campur kode itu disebabkan 

oleh tidak adanya ungkapan yang terdapat dalam bahasa yang sedang 

digunakan. Saat menulis‚ hal ini dinyatakan dengan mencetak miring, 
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mencetak tebal atau menggarisbawahi kata/ungkapan bahasa asing yang 

bersangkutan. 

Penggunaan campur kode dapat ditemui pada acara kuis New 

Famili 100 di Indosiar. Peneliti memilih acara ini sebagai sumber data  

karena kuis New Famili 100 ini dimainkan oleh dua tim yang  terdiri dari 

lima orang dan anggota tim akan saling membantu untuk menjawab sesuai 

dengan jawaban yang muncul dari hasil survey. Setiap tim akan berebut 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan host. Pertanyaan yang 

diberikan sudah merupakan hasil survey 100 orang. Jawaban yang muncul 

akan berhubungan dengan jumlah poin dari jumlah orang yang menjawab 

pada saat survey dan akan muncul di papan jawaban. Terdapat empatgame 

yang dimainkan, game pertama dan kedua adalah singlepoin dan game 

ketiga dan keempat adalah double poin. Single poin adalah pertanyaan 

yang poin yang muncul hanya dikalikan satu kali dan double poin 

dikalikan dua kali. Tim  berskor tertinggi  maju ke Bonus round. 

Acara New Famili 100 dipandu oleh seorang komedian paling 

fenomenal saat ini yaitu Tukul Arwana. Kalimat “Survei Membuktikan! 

dan Pertinyiinnyi” merupakan ciri khas yang mudah diingat oleh pemirsa. 

Peneliti memilih tuturan tukul sebagai objek penelitian karena tuturan 

Tukul Arwana tidak memiliki struktur bahasa yang lengkap dan 

menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. Misalnya tuturan Tukul kepada bintang tamu Saiful Jamil. 

Tukul    :  kalau saya punya mantu saiful. Hemmm . . . .saya 

pestakan tujuh hari tujuh malam 
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Saiful J : di mana mas? 

Tukul    : Di pantai selatan sana 

Saiful    : setuju . .setuju. . . live ya acaranya? 

           Tukul    : iya . .live. . tapiditayangke yang TV nya 1 inci 

 

Tuturan tersebut terdapat campur kode yaitu bahasa Inggris dan 

bahasa Jawa. Campur kode bahasa Inggris terlihat pada kata Live yang 

memiliki arti dalam bahasa Indonesia “langsung”. Untuk tuturan bahasa 

Jawa terdapat pada kata “ditayangke”‚ kata ditanyangke memiliki arti 

ditampilkan di TV. Kata ditanyangke yang mendapatkan imbuhan e yang 

berasal dari kata tayang mendapatkan imbuhan e menjadi ditayangke 

artinya ditayangkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul 

“Campur Kode Tuturan Tukul Arwana Dalam Acara New Famili 100 

Indosiar: Kajian Sosiolinguistik”. 

B. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini lebih terarah. 

Penelitian dibatasi pada tuturan acara New Famili 100 Indosiar yang 

terdapat campur kode. Sumber data dibatasi pada penanyangan acara New 

Famili 100 sebanyak 5 episode. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah‚ masalah-masalah yang diteliti 

ada dua rumusan masalah. 

1. Bagaimana wujud campur kode tuturan Tukul pada acara New Famili 

100 di  Indosiar? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya campur kode tuturan 

Tukul pada acara New Famili 100 di Indosiar. 
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D. Tujuan Penelitian 

  Ada dua tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini. 

1. Menganalisis wujud campur kode tuturan Tukul pada acara New 

Famili 100 di Indosiar. 

2. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya campur kode tuturan 

Tukul pada acara New Famili 100 di Indosiar. 

E. Manfaat Penelitian  

  Pada penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat meningkatkan pemahaman dalam penggunaan campur kode. 

b. Dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan 

bahasa campur kode tuturan Tukul pada acara New Famili 100 di 

Indosiar. 

c. Mengungkapkan temuan baru tentang campur kode yang 

digunakan tukul dalam acara New Famili 100 di Indosiar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaatnya bagi pembaca‚ penelitian ini dapat meningkatkan 

minat pembaca dalam mengapresiasikan bahasa. 

b. Penelitian ini dapat memberikan konstribusi yang berarti bagi 

pembaca dalam memahami wacana lisan‚ terutama dalam 

memahami campur kode yang muncul pada tuturan Tukul. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai khazanah ilmu bagi peneliti 

dan pembaca dalam bidang linguistik. 


