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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan dengan bermacam bahasa merupakan anugrah yang 

Maha Kuasa. (Agustina, 1995: 21) mengemukakan bahwa bahasa adalah alat 

untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau 

yang ada dalam budaya pada umumnya. Tidak terbayangkan bagaimana jadinya 

manusia dan kehidupannya seandainya bahasa tidak dikaruniakan oleh Allah 

SWT kepada manusia. Oleh sebab itu, bahasa memainkan peranan penting 

dalam kehidupan. Penggunaan bahasa yang menarik perhatian peneliti adalah 

penggunaan bahasa dalam novel. Bahasa dalam novel menentukan apakah novel 

itu dapat dipahami oleh pembaca atau tidak.Novel yang menggunakan berbagai 

macambahasa sangat menarik untuk diteliti. Dalam novel Ney Dawai Cinta 

Biola karya Hadi S. Khuli terdapat percampuran bahasa. Bahasa yang terdapat 

dalam percakapan novel terebut adalah bahasa Indonesia, bahasa  Jawa, dan 

bahasa asing.  

Berdasarkan pemikiran sederhana peneliti menginginkan untuk 

menganalisis kebahasaan yang berupa campur kode dalam novel Ney Dawai 

Cinta Biola karya Hadi S. Khuli. Peneliti memilih novel Ney Dawai Cinta Biola 

karya Hadi S. Khuli karena di dalam novel tersebut terdapat campur bahasa yaitu 

bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Novel Ney Dawai Cinta Biola 

karya Hadi S. Khuli bahasanya juga mudah dipahami, kepiawaian Hadi S. Khuli 

dalam merangkai kata dan kalimat yang indah, penuh pesona, dan ceritanya 

sangat menarik dan cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran SMP dan SMA. 

Lebih dari sekedar novel biasa, dalam cerita novel Ney Dawai Cinta Biola karya 

Hadi S Khuli ini juga beragam pelajaran yang dapat diambil antaranya; 

kemanusiaan, kehilangan, perjuangan, persahabatan, kekecewaan, dan cinta.  

Campur kode merupakan suatu keadaan berbahasa ketika penutur 

mencampur dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsur-unsur, 

sehingga unsur yang menyisip tersebut tidak lagi mempunyai fungsi tersendiri 

1 



2 

 

 

 

 

Suwito dalam Wijana (2012:171). Latar belakang hidup di dalam masyarakat 

bilingual dan multilingual membuat orang Indonesia mampu berbicara 

setidaknya dalam dua bahasa. Mereka dapat menggunakan paling tidak bahasa 

daerahnya (yang biasanya merupakan bahasa ibu) dan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasional. Karena pengaruh globalisasi dan masuknya budaya asing, saat 

ini bahkan banyak orang yang mampu berkomunikasi lebih dari satu bahasa. 

Penguasaan beberapa bahasa tersebut mendorong orang-orang menggunakan 

berbagai bahasa dalam situasi dan tujuan yang berbeda. Karena inilah fenomena  

campur kode (code mixing) tidak dapat dihindari.  

Pada novel yang berjudul Ney Dawai Cinta Biola karya Hadi S. Khuli 

yang berlatar belakang masyarakat yang tinggal di Yogyakarta. Kotamadya 

Yogyakarta terdiri dari anggota masyarakat yang berasal dari berbagai latar 

belakang dan tempat asal membawa akibat bahasa yang digunakan anggota 

masyarakat Yogyakarta itu mengalami saling kontak antara bahasa yang satu 

dengan bahasa yang lainnya. Bahasa yang dominan digunakan dalam novel yang 

berjudul Ney Dawai Cinta Biola karya Hadi S. Khuli adalah bahasa Indonesia 

dan bahasa Jawa. Hal demikian disebabkan oleh kedua bahasa itu relatif lebih 

dikuasai anggota dan lapisan masyarakat di wilayah Kotamadya Yogyakarta. 

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian mengenai hubungan bahasa pada 

novel Ney Dawai Cinta Biola karya Hadi S. Khuli yang berkaitan dengan 

masyarakat pemakai bahasa. Dalam hidup bermasyarakat, setiap individu terikat 

oleh bangsa, suku, budaya, dan suasana tertentu. Tiap-tiap masyarakat itu 

menggunakan bahasa yang berbeda sehingga memunculkan wujud kode yang 

bermacam-macam pula. Beberapa pemaparan di atas melatarbelakangi peneliti 

untuk meneliti campur kode yang terdapat pada novel Ney Dawai Cinta Biola 

karya Hadi S. Khuli, serta diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Salah satu pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait dengan 

penelitian ini tertuang dalam silabus kurikulum KTSP  untuk SMP kelas VIII 

semester genap, yakni pada Standar Kompetensi 15, Kompetensi Dasar 15.1, 

menjelaskan alur cerita, pelaku, dan latar novel remaja (asli atau terjemah). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana wujud campur kode dalam novel yang berjudul Ney Dawai 

Cinta Biola karya Hadi S. Khuli? 

2. Bagaimana fungsi campur kode dalam novel yang berjudul Ney Dawai 

Cinta Biola karya Hadi S. Khuli? 

3. Bagaimana implementasi campur kode dalam novel yang berjudul Ney 

Dawai Cinta Biola karya Hadi S. Khuli sebagai bahan ajar Bahasa 

Indonesia SMP kelas VIII? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini mendeskripsikan dan menerangkan hal-hal berikut. 

1. Mengetahui campur kode yang ada dalam novel Ney Dawai Cinta Biola 

karya Hadi S. Khuli. 

2. Mengetahui fungsi campur kode yang terjadi pada percakapan dalam novel 

Ney Dawai Cinta Biola karya Hadi S. Khuli. 

3. Menegetahui implementasi campur kode dalam novel yang berjudul Ney 

Dawai Cinta Biola karya Hadi S. Khuli sebagai bahan ajar Bahasa 

Indonesia SMP kelas VIII. 

D. Manfaat Penelitian 

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik bersifat teorites maupun 

praktis. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah keilmuan Bahasa Indonesia, 

untuk membantu menjelaskan aspek bahasa yang tidak dapat dijangkau lewat 

deskripsi sintaksis, fonologi, dan semantik dalam studi linguistik. 

Manfaat Praktis 

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia 

khususnya matakuliah Sosiolinguistik, demi kehidupan dan perkembangan 

linguistik pada umumnya dan sosiolinguistik pada khususnya.  

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan menambah referensi keilmuan 

Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diharapkan 

juga berguna untuk mengetahui gambaran suatu masyarakat tutur, 

khususnya dari segi kebahasaannya.  
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3. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mereka 

yang bertugas dalam bidang kodefikasi bahasa agar pengkodefikasian 

mereka menjadi semakin lengkap dan mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


