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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Lazimnya, 

manusia tersebut jarang memperhatikan peranan bahasa itu sendiri dan lebih sering 

menganggapnya sebagai hal yang biasa, seperti bernafas atau berjalan. (Bloomfield, 

1995:1) 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa manusia dan bahasa tidak dapat 

dipisahkan. Umat manusia membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi dan dengan 

bahasa itu lah suatu kehidupan sosial antar manusia dapat terjadi. Dalam kehidupan 

sehari-hari, manusia berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan satu bahasa atau 

bahkan lebih. Banyak pula komunitas-komunitas yang menggunakan lebih dari dua 

variasi bahasa. Bagaimana seseorang berbicara dipengaruhi oleh konteks sosial mereka 

tinggal, dimana mereka akan berbicara dengan cara yang berbeda sesuai dengan situasi 

yang berbeda. (Grosjen, 1982:145) 

Bahasa sebagai objek dalam sosiolinguistik tidak dilihat sebagai bahasa 

sebagaimana kajian linguistik lainnya, tetapi dilihat sebagai sarana komunikasi dalam 

masyarakat. Dalam masyarakat, bahasa merupakan hal yang penting dalam 

menyampaikan suatu pesan., baik dari pembicara kepada pendengar, penulis kepada 

pembaca, atau dari penyapa kepada orang yang disapa. Oleh karena itu, ketepatan 
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penggunaan bahasa sangatlah penting untuk melancarkan komunikasi baik secara lisan 

atau tulisan. 

Bahasa sebagai sarana komunikasi dapat disampaikan melalui berbagai bentuk 

media massa, baik cetak ataupun elektronik. Media tersebut merupakan salah satu cara 

dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, ataupun gagasan. Penyampaian 

bahasa melalui media cetak seperti majalah, koran, tabloid, pamflet, termasuk dalam 

hal ini novel atau cerpen. Sedangkan melalui media elektornik seperti televisi, radio, 

dan internet. Globalisasi saat ini telah menjadi fenomena di hampir seluruh negara di 

dunia dan masih akan terus berlanjut. Saat ini, sangat mudah menemukan bilingualisme 

di negara-negara yang awalnya hanya memiliki masyarakat yang monolingual. Setiap 

individu berbicara dengan bahasa yang berbeda dari bahasa ibunya dalam satu waktu. 

Hal seperti ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah mencampurkan suatu 

bahasa dan juga berbicara dengan mengalihkan kode dari satu bahasa ke bahasa lain. 

Untuk memahami proses tuturan semacam itu, sangat mempelajari campur kode dan 

alih kode seorang bilingual. 

Celik dalam Kim (2006:43-44) menyatakan bahwa campur kode dan alih kode 

adalah fenomena yang telah hadir dan meluas dalam komunitas masyarakat yang 

bilingual dimana penutur berbicara dengan bahasa utama mereka dan bahasa kedua 

mereka dalam lingkungan yang berbeda. Bagaimanapun, bukan berarti bahwa satu 

bahasa hanya dipakai khusus di satu lingkungan atau satu wilayah saja. Sebaliknya, 

yang banyak terjadi bahkan pencampuran kedua bahasa tersebut. 

Sebagai contoh di Indonesia, dimana mayoritas masyarakatnya adalah 

multilingual, sudah menjadi hal yang biasa untuk mendengar beberapa orang berbicara 
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dalam bahasa Inggris dan banyak orang yang tidak memiliki alasan untuk menolaknya 

karena bahasa Inggris tersebut telah dikenal sebagai bahasa Internasional. Terlebih lagi 

di kota metropolitan seperti Jakarta, percakapan dalam bahasa Inggris sangat umum 

didengar walau kadang tidak dilafalkan secara benar bahkan beberapa 

mencampurkannya dengaan bahasa Indonesia. Tidak hanya mencampurkan bahasa 

Inggris sebagai bahasa Internasional kedalam percakapan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasionalnya itu sendiri, Indonesia sebagai suatu Negara yang kaya akan suku 

dan budaya juga memiliki beragam bahasa daerah. Di kota Bandung sebagai contoh, 

masyarakat Bandung umumnya mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa 

daerahnya yaitu bahasa sunda. 

Orang-orang memilih untuk melakukan campur kode atau alih kode untuk 

berbagai alasan. Beberapa orang melakukannya karena alasan gengsi, namun ada juga 

faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan alih kode atau 

campur kode dalam berkomunikasi sehari-hari baik secara lisan ataupun tulisan. Bukan 

hanya dalam kehidupan sehari-hari, fenomena campur kode atau alih kode juga 

ditemukan dalam literatur-literatur Indonesia atau karya-karya tulis, salah satunya 

seperti campur kode yang terdapat dalam buku “Rubik” karya Angga Wiradiputra. 

Campur kode yang terdapat pada buku “Rubik” adalah percampuran bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pertama dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua serta 

terdapat pula bahasa Sunda sebagai bahasa campuran ketiga. Penulis akan menganalisis 

pencampuran kode bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan bahasa Inggris 

sebagai bahasa kedua saja dalam penelitian ini. 
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Buku “Rubik” merupakan sekumpulan cerita-cerita pendek yang pada dasarnya 

merupakan cerita kehidupan sehari-hari penulis buku tersebut yang pada awalnya 

hanya berupa catatan-catatan pendek yang disimpan di akun media sosial Facebook 

oleh Angga Wiradiputra yang kemudian ditawarkan untuk dirangkum ke dalam satu 

buku. Karena latar belakang itu pula, penggunaan bahasa di dalam buku “Rubik” 

cenderung menggunakan bahasa yang santai dan tidak formal. Selain penggunaan 

bahasa yang santai, banyak juga terdapat kata kata yang cenderung sangat sastra yang 

digunakan dalam buku ini. Penulis tertarik untuk menjadikan buku “Rubik” ini sebagai 

sumber data karena penggunaan bahasa di dalam buku ini yang cukup menarik serta 

banyak ditemukannya campur kode dalam buku tersebut. 

Beberapa contoh campur kode yang terdapat dalam buku “Rubik” karya Angga 

Wiradiputra adalah sebagai berikut: 

a. “Banyak kebijakan dari C yang aku tanggapi secara dramatis dan 

berlebihan, sampai cerita ringan tentang picisan saja bisa sangat menganggu 

logika wise aku dalam berpikir dan bagaimana seharusnya berpikir benar. 

b. “Diam seperti saat ini, seperti sebuah ironi dalam stagnasi perputaran chord 

dan pedanan melodi musik industri. 

c. “Tapi kalo misalnya ketemu, mungkin akan sangat memalukan di ‘first-

impression’-nya, soalnya pasti gugup dan ga bisa ngomong apa-apa. 

Kalimat-kalimat di atas inilah yang disebut dengan campur kode (code mixing). 

Secara sederhana, campur kode ialah fenomena pencampuran bahasa kedua kedalam 

bahasa pertama, pencampuran bahasa asing ke dalam struktur bahasa ibu. 
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Kode yang digunakan akan menimbulkan percampuran bahasa secara campur 

kode (code-mixing) yang merupakan penyisipan kata, frase, klausa, atau idiom ke 

dalam suatu percakapan untuk memperluas komunikasi atau agar pesan lebih mudah 

dipahami atau untuk alasan variasi bahasa sehingga menarik minat para pembaca yang 

memiliki latar belakang bahasa Indonesia. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang muncul dan akan diidentifikasi 

di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tipe campur kode apa saja yang terdapat dalam buku “Rubik” karya Angga 

Wiradiputra? 

2. Apa faktor penyebab dari penggunaan campur kode oleh Angga Wiradiputra 

sebagai penulis buku “Rubik”? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “Penggunaan Campur Kode Dalam 

Buku “Rubik” karya Angga Wiradiputra Kajian Sosiolinguistik”, dan didasarkan pula 

pada identifikasi masalah di atas, batasan masalah penelitian ini melingkupi data yang 

digunakan adalah data campur kode yang terdapat pada buku “Rubik” karya Angga 

Wiradiputra. Selain itu, kajian sosiolinguistik campur kode yang difokuskan penulis 

dalam penelitian ini adalah tipe campur kode dari bahasa Inggris kedalam struktur 

bahasa Indonesia serta faktor penyebab dari penggunaan campur kode tersebut.  
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi tipe campur kode yang terdapat dalam buku “Rubik” karya 

Angga Wiradiputra. 

2. Mengidentifikasi faktor penyebab dari penggunaan campur kode oleh Angga 

Wiradiputra sebagai penulis buku “Rubik”. 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi mengenai 

penggunaan campur kode dalam buku “Rubik” karya Angga Wiradiputra yang 

melibatkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta secara teoritis penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan teori kebahasaan dan 

menambah informasi penelitian kajian sosiolinguistik sebagai disiplin ilmu linguistik 

yang memusatkan perhatiannya pada gejala kebahasaan di masyarakat. 

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini diharapkan memberi kontribusi 

data dasar bagi penelitian lanjutan yang sejenis serta dapat menambah pengetahuan 

bagi pembaca, peneliti, dan para pemerhati masalah kebahasaan. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian penulis adalah campur kode dalam buku ‘Rubik’ sebagai 

sumber data. Buku ini merupakan kumpulan fragmen cerita dari keseharian Angga 

Wiradiputra sebagai penulis buku tersebut. Metode yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan 

suatu keadaan, hal-hal, atau peristiwa secara sistemastis, aktual, dan akurat. Seperti 
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yang diungkapkan oleh Djadjasudarma (1993:8), “Metode deskriptif adalah metode 

yang bertujuan untuk membuat deskripsi, yang merupakan gambaran ciri-ciri dan 

secara akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri.” Selain itu, Sugiyono dalam 

Maesarah Nur Zakah (2015:6) mengemukakan bahwa metodologi kulitatif deskriptif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskrptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Terkait dengan metode penelitian tersebut, terdapat instrumen yang digunakan 

untuk melakukan analisis terkait dengan identifikasi masalah poin dua. Instrumen 

yang dimaksud yaitu wawancara. Penulis melakukan wawancara secara langsung 

dengan penulis buku ‘Rubik’, Angga Wiradiputra. Menurut McNamara (1999) dalam 

Maesarah Nur Zakah (2015:6), wawancara merupakan bagian yang penting untuk 

memperoleh informasi dibalik pengalaman partisipan. Wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi terkait faktor apa yang melatar belakangi penggunaan campur 

kode dalam buku ‘Rubik’ yang ditulis oleh Angga Wiradiputra. Wawancara dilakukan 

pada tanggal 12 Agustus 2016 di salah satu café di Bandung, Yellow Truck, yang 

terletak di daerah Jalan Linggawastu dan berlangsung selama kurang lebih satu jam. 

Wawancara direkam dengan menggunakan alat bantu perekam suara. Hasil rekaman 

suara, wawancara inti terekam dengan durasi 40 menit 47 detik. Transkrip wawancara 

terlampir. 

Untuk pengumpulan data, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan: 

1. Membaca buku ‘Rubik’ 

2. Mengidentifikasi penggunaan campur kode dalam buku tersebut 
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3. Mengelompokkan campur kode dalam data berdasarkan tipenya 

4. Melakukan wawancara dengan penulis buku ‘Rubik’ terkait faktor 

penggunaan campur kode dalam buku yang ia tulis 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun dengan sistematika yang jelas, yang terdiri atas empat bab 

yang dapat dirinci sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka, mencakup teori dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris yang penulis gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 

Bab III yaitu analisis data, berisi data yang penulis teliti, menjabarkan dalam bentuk 

data dan analisisnya, minimal data yang disajikan yaitu empat puluh data. Selain itu, 

di dalam analisis data ini didapat hasil dari penelitian yang telah digunakan sehingga 

akan terjawab semua permasalahan yang dirumuskan dalam identifikasi masalah di bab 

pertama. Dan Bab IV Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi simpulan dan saran terkait 

dengan analisis yang dilakukan pada Bab III dan arahan untuk mengembangkan topik 

skripsi ini lebih luas.  

 


