BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Fenomena code mixing terjadi di Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang di dunia, yang mayoritas masayarakatnya adalah multilingual. Secara
sadar atau tidak, masyarakat Indonesia menguasai dua bahasa, yaitu bahasa
daerahnya sebagai bahasa pertama dan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia yang
digunakan sebagai bahasa kedua (Chaer 1994 :61).
Selain bahasa daerah dan bahasa resmi nasional, masyarakat Indonesia
juga telah cukup mengenal bahasa Inggris untuk berkomunikasi atau
menyampaikan ide. Bahasa Inggris sudah dipelajari sejak dini sebagai bagian dari
kurikulum pelajaran sekolah. Selain itu globalisasi serta kemajuan teknologi juga
membuat masyarakat terus belajar bahasa Inggris yang sudah dianggap menjadi
bahasa Internasional.
Kini sudah menjadi hal yang biasa untuk mendengar orang Indonesia
berbicara dalam bahasa Inggris lalu kemudian kembali menggunakan bahasa
Indonesia. Alasan penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan atau kegiatan
lainnya bermacam-macam, namun faktor terbanyak karena tidak adanya padanan
kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa Inggris cukup sering
digunakan jika topic atau tema pembicaraan sarat dengan istilah atauterminologi
yang bersumber dari bahasa Inggris.
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Alasan lain penggunaan istilah Inggris juga untuk menunjukan
kemampuan berbahasa Inggris pembicaranya. Tidak sedikit pula orang Indonesia
yang mengunggah berbagai konten serta video yang seluruhnya berbahasa Inggris.
Sebagian besar menggunakan campuran bahasa Inggris dan Indonesia agar konten
tersebut masih dapat dinikmati semua kalangan, khususnya untuk yang memiliki
kemampuan bahasa Inggris yang minim.
Salah satu contoh fenomena keragaman bahasa ini dapat dilihat pada
pengguna media sosial Youtube yang sangat digemari oleh masyarakat. Situs
inidigunakan untuk berbagai macam tujuan baik untuk sekedar melihat maupun
mengunggah video kedalam YouTube, atau pun hanya sekedar menonton saja.
Youtube cukup populer terutama untuk remaja kalangan Sekolah Menengah Atas
dan mahasiswa.Merekaumumnya beranggapan bahwa YouTube sebagai sarana
penyaluran bakat, ekspresi, hobi, kesenangan serta penyaluran ajang kreativitas
mereka.
Banyak materi yang biasa diunggah kesitus Youtube seperti film, iklan,
lowongan pekerjaan dan lain-lain. Salah satu bentuk materi di situs Youtube yang
akhir-akhir ini digemari dan terkenal luas khususnya dikalangan remaja di
Indonesia yaitu Video Blog, Video Blog biasa disingkat vlog adalah sebuah blog
yang dibuat ke dalam media video. Istilah vlog sendiri disamakan dengan VideoBlogging, atau biasa disingkat vlogging (diucapkan Vlogging, bukan V-logging),
atau

vidblogging,

merupakan

suatu

bentuk

kegiatan

blogging

dengan

menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber
media utama.
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Sesuai program studi yang ditempuh, fenomena campur kode (code
mixing) yang penulis amati terfokus pada penggunaan Bahasa Inggris sebagai
peralihan dari bahasa pertama (bahasa Indonesia). Video yang akan diteliti oleh
penulis diambil dari salah satu channel Youtube bernama Minyo33, memiliki
nama asli Vanya Qinthara,

merupakan salah satu beauty vlogger Indonesia.

Namun penulis hanya memilih satu video saja untuk diteliti agar lebih fokus untuk
mencari jenis-jenis campur kode dan faktor-faktor penyebab terjadinya campur
kode yang ditemui dalam Video yang berjudul “Benefit Brows-LaunchingVlog,
Review, Tutorial“ yang diunggah di Youtube oleh akun Minyo33 pada tanggal 12
Agustus 2016. Kanal Youtube milik Vanya Qinthara tersebut telah memiliki lebih
dari 60 ribu subscriber serta total penayangan videonya sebanyak lebih dari lima
juta kali penayangan.

Isi video tersebut menampilkan sosok Minyo yang memberikan informasi
bagaimana cara mengaplikasikan produk tersebut, memberikan opini tentang
kualitas dan hasil dari produk tersebut dan juga mendeskripsikan detail dari setiap
jenis produk yang diberikan oleh salah satu brand kecantikan ternama.

Salah satu channel Youtube yang bernama Minyo33 tersebut menampilkan
banyak informasi tentang dunia kecantikan dan fashion. Penulis sangat tertarik
menjadikan Minyo sebagai objek penelitian dari skripsi ini karena tanpa disadari
hampir di setiap video-videonya selalu terselip campur kode dari Bahasa Inggris
ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Pada video tersebut banyak digunakan
berbagai istliah tata rias dan fashion, yang merupakan tema utama dari kanal
Youtube milik Vanya Qinthara tersebut.
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Minyo yang bernama asli Vanya Qinthara ini juga tidak sekedar menjadi
seorang vlogger, Minyo juga seorang yang berpendidikan, dan mempunyai
kepribadian yang sangat menyenangkan, rendah hati dan sangat menginsipirasi
banyak kaum muda yang ingin berprestasi melalui media internet yang bisa
menghasilkan banyak hal positif, selain itu Minyo juga adalah founder dari IBV
(Indonesia

Beauty

Vlogger)

Community

dan

pernah

menjadi

Youtube

Ambassador, karena berbagai prestasi serta pencapaiannya tersebut maka penulis
tertarik menjadikan salah satu video saudari Vanya Qinthara dalam Youtube
sebagai bahan penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Jenis campur kode apa saja yang terdapat pada video Vanya Qinthara di
Youtube?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada video Vanya
Qinthara di Youtube?

1.3 Batasan Masalah
Penulis membahas code mixing sesuai dengan teori Hoffman, dimana ada
tiga jenis code mixing, yaitu intra-sentential, intra-lexical, dan involving
pronounciation change. Penulis hanya akan membahas code mixing sesuai dengan
teori Hoffman(1991:112)
(1986:69).

dan faktornya sesuai dengan teori , Saville-Troike
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Berdasarkan judul penelitian, “Campur Kode Dalam Video Minyo33
(Indonesian Beauty Vlogger): Kajian Sosiolinguistik”. Sumber data yang
digunakan adalah transkrip video yang berjudul Benefit Brows-Launching Vlog,
Review, Tutorial yang diunggah di Youtube oleh akun Minyo33 pada tanggal 12
Agustus 2016, berdurasi 10 menit 36 detik. Akun tersebut memiliki video lain di
channelnya sebanyak 237 video. Video ini dipilih secara acak dari sekian banyak
video yang ada di channel tersebut.
Penulis mengkaji video tersebut hanya dari sudut pandang sosiolinguistik
yang berkaitan dengan jenis campur kode dan faktor yang melatarbelakangi
terjadinya campur kode.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan-tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.Mendeskripsikan jenis-jenis campur kode yang terdapat pada video Vanya
Qinthara di Youtube.
2.Mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode pada
video Vanya Qinthara di Youtube.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis ataupun
pembaca untuk

menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai

ilmu

sosiolinguistik, khususnya mengenai fenomena campur kode (code mixing) yang
terjadi di kalangan Beauty Vlogger Indonesia.
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1.5 Objek dan Metode Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian, objek penelitian ini adalah campur kode
(code mixing) dalam bahasa Inggris yang terdapat pada transkrip salah satu video
tuturan Vanya Qinthara atau yang terkenal dengan nama Minyo yang diunggah ke
Youtube.
Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif. Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran ciri-ciri data secara
akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri. (Djajasudarma, 2006: 16-18).
Penulis menggunakan metode ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan campur
kode (code mixing) yang terjadi dalam tuturan dalam video Vanya Qinthara
Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Mengunduh video
Penulis melihat kanal Youtube milik Vanya Qinthara, yang dikenal dengan
nama Minyo33. Dari video yang ada di kanal tersebut, penulis memilih
secara acak (random) salah satu videonya yang diunggah ke Youtube,
adapun video yang terpilih berjudul Benefit Brows-Launching Vlog,
Review, Tutorial.
2. Mentranskrip isi video
Penulis mendengarkan dengan seksama dan mentranskrip tuturan dalam
video tersebut.
3. Mengklasifikasikan data pada transkrip video
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Setelah transkrip dibuat maka penulis melakukan klasifikasi terhadap jenis
data berdasarkan teori yang dipakai.
4. Melakukan wawancara
Untuk memperoleh alasan yang akurat dari si penutur tentang campur
kode (code mixing) yang dilakukannya, penulis melakukan wawancara
langsung Vanya Qinthara tentang penggunaan campur kode (code mixing)
yang sering dilakukan dalam setiap videonya.
5. Merekam wawancara
Hasil wawancara direkam dalam bentuk audio sebagai bukti wawancara.
Rekaman dilakukan atas seijin saudara Vanya Qinthara.
6. Mengklasifikasi isi hasil wawancara sesuai dengan identifikasi masalah
dan tujuan penelitian
7. Menganalisis hasil wawancara
8. Membuat simpulan

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dari skripsi ini penulis susun berdasarkan urutan
sebagai berikut.
Bab pertama berupa pendahuluan yang memaparkan latar belakang,
identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan
metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berupa kajian teori yang
menyajikan dan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan campur kode
(code mixing) menurut teori Hoffman (1991:112) serta factor terjadinya campur
kode menurut teori dari Saville-Troike (1986:69). Bab tiga berupa analisis data
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yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan metode apa yang digunakan
untuk memproses semua data yang ada. Bab empat berupa simpulan dan saran
yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan hasil dari analisis dan saran-saran
yang dapat diusulkan oleh penulis.

