
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Seluruh makhluk hidup di bumi tidak pernah lepas untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya salah satunya adalah manusia. Manusia sebagai masyarakat sosial 

atau human politicon yang dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa. 

Manusia kodratnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain, 

maka dari itu dalam bersosialisasi manusia membutuhkan media untuk saling 

berkomunikasi, yaitu bahasa. Manusia dapat bercanda dengan teman, membaca 

buku, menonton drama, menyanyikan lagu, saat itulah manusia menikmati bahasa. 

Bahasa merupakan alat yang ampuh untuk berunding, berdiskusi, dan bekerja sama 

dengan lingkungan sosial. Fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai alat 

untuk berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu tanpa adanya 

bahasa manusia akan mengalami kesulitan saat berinteraksi. Bahasa sangat 

berperan penting dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai alat komunikasi 

yang paling efektif untuk digunakan bila dibandingkan dengan sarana yang lainnya. 

Ketika berinteraksi manusia satu dengan manusia lainnya, pada keadaan 

tertentu akan didapati manusia yang mampu berbicara menggunakan lebih dari satu 

bahasa yang disebut dengan istilah bilingual bahkan ada manusia yang multilingual. 

Terdapat tiga macam bahasa yang pada digunakan di Indonesia, yaitu bahasa 

Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiga bahasa tersebut memiliki 

fungsinya masing-masing. Masyarakat Indonesia pada umumnya adalah 

masyarakat bilingual yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah 

sebagai bahasa pertama, tetapi banyak juga yang multilingual yang menggunakan 

lebih dari dua bahasa. Selain faktor perkawinan beda bangsa, bahasa, dan negara, 

masyarakat bilingual bahkan masyarakat multilingual bisa disebabkan oleh faktor 

pendidikan serta faktor migrasi. 

Suatu anggota masyarakat dapat menerima kedatangan anggota dari 

masyarakat lain, hidup bersama, dan berpengaruh masyarakat bahasa lain, maka 

akan terjadi kontak bahasa. Hal yang dapat terjadi dengan adanya kontak bahasa 

adalah munculnya bilingualisme dan multilingualisme dengan berbagai macam 

peristiwa bahasa misalnya alih kode (code switching) dan campur kode (code 
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mixing). Kalangan masyarakat yang menguasai lebih dari satu bahasa, alih kode 

dan campur kode adalah hal yang biasa di Indonesia. Alih kode dan campur kode 

dilaksanakan apabila pembicara memiliki alasan yang cukup kuat untuk beralih dari 

satu bahasa ke bahasa lain. Peristiwa alih kode dan campur kode yang biasa terjadi 

pada komunikasi lisan, bisa juga terjadi pada komunikasi bahasa yang dilisankan 

antartokoh dalam naskah drama atau lainnya. Seorang penulis naskah drama yang 

sering melakukan campur kode dalam mengisi dialog-dialog tokohnya adalah Nano 

Riantiarno. Naskah dramanya yang berjudul Maaf Maaf Maaf sering terjadi 

peristiwa campur kode dialog para tokohnya tidak hanya dua bahasa, tetapi banyak 

bahasa sehingga kemultilingualannya terlihat dalam karya sastranya. 

Menurut sudut pandang sosiolinguistik, penggunaan campur kode dalam 

masyarakat multibahasa merupakan gejala yang sangat menarik untuk dikaji. 

Naskah drama Maaf Maaf Maaf karya Nano Riantiarno juga sangat menarik 

digunakan sebagai objek penelitian karena naskah drama Maaf Maaf Maaf dikarang 

oleh sastrawan yang terkenal dan telah menghasilkan banyak prestasi serta 

penghargaan. Naskah drama lain yang ditulisnya yaitu Rumah Kertas, Trilogi 

Opera Kecoa, Suksesi, Sampek Engtay, Rumah Sakit Jiwa, Semar Gugat, Opera 

Sembelit, Republik Bagong, dan masih banyak lagi. Naskah drama Maaf Maaf Maaf 

berdasarkan temuan peneliti, penulis sering memunculkan beberapa peristiwa 

kebahasaan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa asing (Inggris) dan bahasa daerah 

(Jawa) yang berupa campur kode dialog antartokoh. Mengingat Indonesia adalah 

negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan bahasa, menganalisis campur kode 

menjadi daya tarik bagi peneiti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar 

belakang di atas, penelitian ini fokus membahas campur kode dalam naskah drama 

Maaf Maaf Maaf karya Nano Riantiarno. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada dua masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk campur kode dalam naskah drama Maaf Maaf Maaf karya 

Nano Riantiarno? 
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2. Bagaiamana faktor yang menyebabkan penggunaan campur kode dalam naskah 

drama Maaf Maaf Maaf karya Nano Riantiarno? 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini memiliki dua tujuan. 

1. Mengidentifikasi bentuk campur kode dalam naskah drama Maaf Maaf Maaf 

karya Nano Riantiarno. 

2. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan penggunaan campur kode dalam 

naskah drama Maaf Maaf Maaf karya Nano Riantiarno. 

 

D. Manfaat Penelitian 

     Ada dua manfaat dalam penelitian ini. 

1. Manfaat Teoritis 

       Penelitian ini dapat memberikan pemahaman, acuan, dan informasi berkaitan 

dengan studi analisis campur kode dalam naskah drama Maaf Maaf Maaf karya 

Nano Riantiarno yang digunakan sebagai usaha memeroleh pengetahuan dan 

wawasan campur kode dan alih kode pada naskah drama dalam ranah 

sosiolinguistik. 

 

2. Manfaat Praktis 

        Penelitian ini dapat mengingatkan kembali kepada pembaca bahwa suatu 

naskah drama tidak hanya dapat dinikmati sebagai hiburan saja, melainkan dapat 

digunakan sebagai media komunikasi melalui dua bahasa yang berbeda atau lebih 

yang telah tersusun dan dapat dijadikan referensi pengetahuan tentang campur kode 

dan alih kode dan dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

 


