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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Chaer (2015:1-2) berpendapat bahwa bahasa merupakan fenoma yang 

menghubungkan dunia makna dengan dunia bunyi. Makna berisikan konsep-

konsep-konsep, ide-ide, pikiran-pikiran, atau pendapat-pendapat yang berada 

dalam otak atau pemikiran manusia. Bahasa merupakan sistem lambang 

bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi, menyampaikan 

gagasan, menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam aktivitas 

kehidupan, masyarakat tidak terlepas dari bahasa, saat berkomunikasi dengan 

lawan tutur, menonton film kesukaan, membaca novel yang menarik, saat 

itulah bahasa memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. Tanpa 

kemampuan berbahasa, kegiatan berpikir secara sistematis dan terorganisir 

tentunya tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, bahasa merupakan hal 

yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. 

Ketika manusia saling berinteraksi, tentunya akan menemukan 

pemakai bahasa yang mampu bicara lebih dari satu bahasa yang sering 

disebut dengan istilah bilingual atau juga multilingual. Pada umumnya, di 

Indonesia ialah bilingual, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan 

menggunakan bahasa daerah menjadi bahasa pertama, ataupun multilingual, 

yaitu masyarakat yang menggunakan beberapa bahasa, baik bahasa nasional 

(bahasa Indonesia), bahasa daerah, maupun bahasa asing. Hal tersebut terjadi, 

karena Indonesia terdiri dari bermacam-macam etnik dan memiliki berbagai 

macam dialek, serta kemampuan berbahasa yang berbeda tiap manusia. 

Pada zaman sekarang, pengajaran berbahasa perlu ditingkatkan 

karena, mengingat begitu besar pengaruh yang dihadapi generasi penerus 

bangsa yang mana mencampurkan bahasa asing maupun bahasa daerah dalam 

bahasa Indonesia yang mana lebih mengutamakan bahasa asing daripada 

bahasa Indonesia. Kedwibahasaan yang timbul tidak terlepas akibat 

penggunaan dua bahasa. Penggunaan dua bahasa tersebut mengakibatkan
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terjadinya tumpang tindih antara bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Hal 

tersebut dapat terjadi karena kebiasaan, kurangnya penguasaan bahasa, 

maupun agar terlihat lebih keren karena mampu menggunakan dua bahasa. 

Namun, yang paling utama berawal dari bahasa ibu (multilingual parenting), 

yang mana sejak kecil si ibu mencampurkan beberapa bahasa ke bahasa 

utama (bahasa Indonesia) yang mengakibatkan anak kebingungan dalam 

berbahasa. Seperti halnya pada weblog. Riebold (2015) menyatakan, “The 

fact that one person talks two or more languages to a child is per se not a 

problem. It can only become one, if there is constant mixing-in one sentences, 

in one conversation, because this could lead to misunderstandings on the 

receiver’s end”. Maksudnya bahwa faktanya seseorang berbicara dua bahasa 

atau lebih kepada anak bukan masalah. Jika ada pencampuran kode yang 

konstan dalam satu kalimat, dalam satu percakapan, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman.  

Nurgiyantoro (2014:330) menyatakan bahwa bahasa ibu ialah bahasa 

pertama yang dipelajari ataupun diperoleh sejak masih kanak-kanak, 

sedangkan bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa 

kedua bagi sebagian besar anak Indonesia dan bahasa asing adalah bahasa 

yang dipelajari oleh anak setelah memasuki tingkat Sekolah Dasar (SD) atau 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pencampuran unsur bahasa disebut juga 

dengan campur kode (code mixing). Campur kode (code mixing) merupakan 

penggunaan dua bahasa bahkan lebih, namun yang digunakan hanya beberapa 

kata saja tidak seluruhnya. Campur kode dikelompokkan pada peristiwa 

interferensi.  

Kridalaksana dalam Ngalim, dkk. (2015:69-70) mendefinisikan 

“Konsep interferensi dari sisi bilingualisme berupa penggunaan 

bahasa lain oleh pengguna bahasa (dwibahasawan), ciri-ciri bahasa 

berlainan dari integrasi. Interferensi sesuai medium, gaya, ragam, 

konteks yang dipergunakan dwibahasawan itu. Berdasarkan konsep 

pengajaran, interferensi dapat dikatakan merupakan fenomena 

kesalahan berbahasa berupa unsur bahasa sendiri yang dibawa ke 

bahasa atau dialek lain yang dipelajari”. 

Campur kode sering terjadi, baik dalam percakapan sehari-hari 

maupun dalam sebuah wacana tulis seperti cerpen, narasi, artikel, novel, dan 
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lain-lain. Penggunaan campur kode dapat mengakibatkan kesalahan dalam 

penafsiran. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan campur kode pada dapat 

diminimalisasi. 

Pidi Baiq merupakan sosok pria utama dalam novel populer remaja 

“Dilan”, Dia Adalah Dilanku Tahun 1990. Lahir di Bandung, 8 Agustus 1972.  

Ia merupakan pengarang trilogi dalam novel Dilan, Dilan: Dia Adalah 

Dilanku Tahun 1990; Dilan Bagian Kedua: Dia Adalah Dilanku Tahun 1991, 

dan Milea: Suara dari Dilan. Disamping menjadi novelis, seniman yang 

sering dipanggil Ayah ini juga seorang illustrator, komikus, musisi, pencipta 

lagu, serta dosen di Institut Teknologi Bandung. Selain novel Dilan, karya 

novel lainnya yaitu Drunken Monster, Drunker Molen, Drunken Mama, 

Drunken Marmut, Al-Asbun, At-Twitter, Hanya Salju dan Pisau Batu. 

Namun, dari novel-novel tersebut memang yang paling banyak digemari ialah 

Dilan. Novel Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 1990 telah hadir di layar lebar 

yang disutradarai Fajar Bustomi dan diperankan oleh Iqbal Diakhfikri 

Ramadhan sebagai Dilan, Vanesha Prescilla sebagai Milea. Film yang 

diangkat dari novel ini sudah rilis dan sangat laris hingga menembus 6,2 juta 

penonton. 

Pemilihan novel Dilan; Dia Adalah Dilanku Tahun 1990 sebagai 

objek penelitian berdasarkan beberapa alasan. Pertama, novel Dilan: Dia 

Adalah Dilanku Tahun 1990 dikarang oleh novelis yang novel-novelnya 

sangat digemari pembaca. Kedua, termasuk novel bestseller yang dibuat film. 

Ketiga, novel Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 1990 dibuat oleh novelis 

yang berasal dari Bandung dan menjadikan Bandung sebagai latar belakang 

dalam novel tersebut, sehingga tentunya masih terdapat campur kode pada 

novel. Keempat, novel tersebut sangat menarik dan populer, sehingga peneliti 

tertarik untuk menganalisis peristiwa campur kode pada novel tersebut, yaitu 

campur kode pada deskripsi cerita dan campur kode dialog tokoh yang 

meliputi penyisipan kode yang berupa kata, frasa, klausa, ungkapan, 

singkatan, kalimat, baik campur kode bahasa asing maupun bahasa daerah.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

untuk menganalisis “Campur Kode dalam Novel Dilan: Aku Adalah Dilanku 

Tahun 1990 Karya Pidi Baiq”. Karangan yang diteliti yaitu novel yang 

bersifat fiksi (sastra) dengan tujuan menceritakan peristiwa yang mengandung 

konflik. Novel yang berjudul Dilan merupakan novel trilogi, sehingga peneliti 

membatasi dengan menganalisis satu seri saja, dan hanya segi campur kode 

pada naskah cerita dan dialog tokoh. Peneliti akan meninjau dari segi wujud 

campur kode dalam novel Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 1990 karya Pidi 

Baiq dan fungsi campur kode dalam novel Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 

1990 karya Pidi Baiq. 

B.   Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, ada 2 masalah yang perlu dikaji. 

1. Bagaimana wujud campur kode dalam novel Dilan: Dia Adalah Dilanku 

Tahun 1990 karya Pidi Baiq? 

2. Bagaimana fungsi campur kode dalam novel Dilan: Dia Adalah Dilanku 

Tahun 1990 karya Pidi Baiq? 

C.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 tujuan yang ingin dicapai.  

1. Mendeskripsikan penggunaan wujud campur kode dalam novel Dilan: Dia 

Adalah Dilanku Tahun 1990 karya Pidi Baiq. 

2. Mendeskripsikan fungsi terjadinya campur kode dalam novel Dilan: Dia 

Adalah Dilanku Tahun 1990 karya Pidi Baiq. 

D.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berkaitan 

dengan pengembangan ilmu, hal ini berkaitan dengan ilmu kebahasaan. 

Seiring perkembangan zaman, bahasa selalu berubah dan berkembang 

karena pengaruh unsur bahasa lain. Oleh karena itu, diharapkan fenomena 

kesalahan berbahasa terutama campur kode dapat diminimalisasi. Selain 
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itu, dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti lain yang 

serupa. 

2. Manfaat praktis 

       Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

pengetahuan, pengalaman, serta wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan campur kode, yang diharapkan mampu menambah kualitas 

berbahasa agar lebih baik dan benar. Bagi para pembaca dapat digunakan 

sebagai bahan refleksi pembelajaran tentang campur kode yang terdapat 

pada novel Dilan; Dia Adalah Dilanku Tahun 1990 karya Pidi Baiq. Bagi 

para peneliti dapat dijadikan bahan referensi kajian sosiolinguistik, 

khususnya dalam hal campur kode. Selain untuk memperkaya mengenai 

ilmu kebahasaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk perkembangan ilmu pendidikan. 


