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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, 

dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan sangat erat. Jika didefinisikan 

mengenai arti dari sosiologi dan linguistik, sosiologi adalah kajian yang objektif dan 

ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga, dan 

proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana 

masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-

lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu masyarakat, akan diketahui cara-

cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka 

bersosialisasi, dan menempatkan diri dalam tempatnya masing-masing di dalam 

masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa, atau 

bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, 

secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang 

mempelajari bahasa dan penggunaannya di dalam masyarakat. Hal ini terkait fungsi 

bahasa secara umum yaitu sebagai alat komunikasi. 

Holmes (2000:1) menyatakan “sociolinguistics study the relationship between 

language and society. They are interested in explaining why we speak differently in 

different social contexts, and they are concerned with identifying the social functions 

of language and the ways it is used to convey social meaning.” Kajian sosiolinguistik 
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mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat sosial. Dalam hal ini, 

sosiolingustik telah tertarik dalam menjelaskan kenapa masyarakat berkomunikasi 

secara berbeda dalam situasi sosial yang berbeda pula, serta mengkaji dengan 

mengenali fungsi sosial dari suatu bahasa dan cara bahasa tersebut digunakan untuk 

menyampaikan pesan. 

Sedangkan Coulmas, Florian (1997:30) menyatakan “Clearly sociolinguistic 

studies in multilingued communities must include “code switching, “code mixing”, and 

the use of “mixed codes”.” Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dengan jelas 

sosiolinguistik mempelajari dalam hal komunitas yang beranekaragam bahasa yang 

didalamnya terdapat alih kode, campur kode, dan bahkan penggunaan dari campuran 

kode-kode tersebut. 

Bram & Dickey, (ed. 1986:146) menyatakan bahwa Sosiolinguistik 

megkhususkan kajiannya pada bagaimana bahasa berfungsi di tengah masyarakat. 

Mereka menyatakan pula bahwa sosiolinguistik berupaya menjelaskan kemampuan 

manusia menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang 

bervariasi. 

Sosiolinguistik juga menyangkut individu sebab unsur yang sering terlihat 

melibatkan individu sebagai akibat dari fungsi individu tersebut sebagai makhluk 

sosial. Hal itu merupakan peluang bagi linguistik yang bersifat sosial untuk melibatkan 

diri dengan pengaruh masyarakat terhadap bahasa dan pengaruh bahasa pada fungsi 

dan perkembangan masyarakat sebagai akibat timbal-balik dari unsur-unsur sosial 

dalam aspek-aspek yang berbeda, 
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2.2 Kedwibahasaan (Bilingualism) 

Cook (1997:103) dalam bukunya Second Language Learning and Language 

Teaching mengungkapkan bahwa bilingual memiliki dua model pemakaian bahasa 

ketika mereka berbicara kepada lawannya. Bagi seorang monolingual, mereka akan 

memilih untuk berbicara satu bahasa atau bahasa lain. Bagi seorang bilingual, mereka 

biasa melakukan alih kode atau campur kode dari satu bahasa ke bahasa lain sepanjang 

percakapan. 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang memilih untuk 

menjadi seorang bilingual. Grosjean (1982:150) mengemukakan bahwa penutur 

bilingual biasanya menjelaskan bahwa alasan mereka mengalihkan kode atau 

mencampurkan kode adalah karena kurangnya perbendaharaan kata dalam 

membicarakan sesuatu melalui satu bahasa saja tentang topik tertentu. Selain itu, 

mereka memilih untuk melakukan alih kode atau campur kode ketika mereka tidak 

menemukan kata yang tepat atau ekspresi yang sepadan ketika mereka menggunakan 

satu bahasa saja. Hal ini terjadi karena bahasa tersebut mungkin tidak memiliki kata 

atau terjemahan kata yang sesuai dengan kosakata yang dibutuhkan. 

Istilah kedwibahasaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan bilingualism, 

sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa 

atau kode bahasa. Berdasarkan kamus linguistik Kridalaksana (2001:31), mengatakan 

bahwa bilingualism (kedwibahasaan) adalah penggunaan dua bahasa atau lebih oleh 

seseorang atau oleh suatu masyarakat. 

Menurut Fishman (1972:54), “Bilingualism is the property of the individual. An 

individual use of two languages supposes to existence of two different language 
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communities.” Berarti bahwa kedwibahasaan adalah milik individu. Penggunaan dua 

bahasa oleh individu tersebut menunjukkan adanya dua komunitas bahasa yang 

berbeda. Sedangkan Spolsky (2004:45), mengatakan “Bilingual is a person who has 

some functional ability in a second language.” Yang berarti bahwa bilingual adalah 

seseorang yang mempunyai kemampuan fungsional dalam bahasa kedua. 

Bloomflied (1995:1): “It is the ability to use two languages equally well by a 

speaker as a native speaker mastering their language.” Kedwibahasaan merupakan 

kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama baiknya oleh penutur sebagai 

seorang penutur asli yang menguasai bahasanya. Penguasaan dua bahasa dengan 

tingkat kelancaran dan ketepatan yang sama seperti si penutur asli sangatlah sulit 

diukur. 

Jadi, dapat disimpulkan dari definisi-definisi di atas bahwa kedwibahasaan 

berhubungan erat dengan pemakaian dua bahasa atau lebih oleh seseorang atau 

masyarakat yang memiliki kemampuan kedwibahasaan secara bergantian. Pengertian 

kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa secara bergantian baik secara produktif 

maupun secara respontif oleh seorang individu atau oleh masyarakat. 

 

2.3 Kode (code) 

Kode (code) merupakan lambang atau ungkapan yang dipakai untuk 

menggambarkan makna tertentu. Bahasa manusia adalah sejenis kode. Bahasa 

merupakan kode yang dipakai dalam komunikasi manusia dalam melakukan interaksi 

satu sama lain (Kridalaksana, 2001:113). Dapat diartikan bahwa dialek atau bahasa 

tertentu yang dipilih oleh seseorang untuk digunakan pada setiap kesempatan disebut 
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kode. Kode adalah sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua 

kelompok atau lebih (Wardhaugh, 1986:88). 

Pada tahun yang berbeda Wardaugh juga menjelaskan bahwa kode dapat 

digunakan untuk merujuk pada sistem apapun dimana dua orang atau lebih melakukan 

komunikasi (Wardaugh, 1992:89). Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kode 

adalah suatu istilah yang digunakan sebagai pengganti bahasa, variasi berbicara, atau 

dialek. Kode terkadang menjadi istilah yang lebih netral dibandingkan dengan istilah 

yang lain. Masyarakat juga menggunakan “kode” ketika mereka ingin menekankan 

penggunaan dari suatu bahasa atau variasi bahasa di dalam suatu komunitas tertentu. 

Kode, dalam sosiologi bahasa, digunakan secara bebas oleh beberapa penulis 

untuk memaknai sebuah bahasa, atau variasi bahasa. Kode, dalam hal ini, dipilih oleh 

penutur untuk dipakai dalam situasi tutur tertentu (pemilihan kode). Kode tersebut 

digunakan secara konsisten, atau di pertengahan, ia kemudian berubah (seringkali 

terjadi) dalam sebuah kalimat atau percakapan (alih kode). Kode-kode yang berbeda 

juga dapat digunakan dengan cara yang kelihatannya tidak beraturan sebagai bagian 

dari sebuah sistem tunggal dari komunikasi (campur kode) (Crystal, 1994:69). 

Dari penjelasan di atas menganai kode (code) dapat disimpulkan bahwa kode 

merupakan suatu sistem dan variasi bahasa dalam suatu masyarakat dalam 

berkomunikasi yaitu seperti gaya cerita dan gaya percakapan yang kemudian akan 

menghasilkan kode-kode yang berbeda. Istilah kode dipakai untuk menyebut salah satu 

varian di dalam hirarki kebahasaan sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa 

(seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Indonesia), juga mengacu kepada variasi 
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bahasa, seperti varian ragam dan gaya dalam laras bahasa (gaya sopan, gaya hormat, 

atau gaya santai), dan varian kegunaan atau register (bahasa pidato, bahasa lawak). 

 

2.4 Alih Kode (Code Switching) 

Code-switching (alih kode) terjadi dalam suatu kondisi yang berubah-ubah, 

ketika batas-batas kelompok membias, norma-norma dan standar-standar evaluasi 

semakin bervariasi, dan dimana identitas etnis seorang penutur dan latar belakang 

sosial bukan menjadi masalah dari kesepakatan umum bersama. Tapi, benar bahwa 

dikatakan bentuk alih kode menjadi sebuah sistem komunikasi yang sangat efektif, 

ketika anggota suatu kelompok dapat menerima interpretasi dari konteks terjadinya 

pengalihan kode dan dalam mengkategorikan kelompok lain berdasarkan dari 

pengalihan kode mereka, maka akan ada semacam regularitas dan persepsi bersama 

yang akan mendasari ketentuan-ketentuan ini (Wardaugh, 1986:111). 

Holmes (2001:35) menegaskan bahwa suatu alih kode mencerminkan dimensi 

jarak sosial, hubungan status, atau tingkat formalitas interaksi para penutur. Selain itu, 

Kridalaksana (1982:7) mengemukakan bahwa penggunaan variasi bahasa lain untuk 

menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain, atau karena adanya partisipasi lain 

disebut alih kode. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa alih kode merupakan 

gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan peran dan situasi. Alih kode 

menunjukkan adanya saling ketergantungan antara fungsi kontekstual dan situasional 

yang relevan dalam pemakaian dua bahasa atau lebih. 
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2.5 Campur Kode (Code Mixing) 

Berdasarkan teori Grosjean (1982:11), campur kode mengalihkan elemen-

elemen dari seluruh level-level linguistik dan unit-unitnya dari item leksikel ke kelimat, 

oleh karena itu, tidak selalu mudah untuk membedakan campur kode dan alih kode. 

Kita juga harus melihat proses dari item leksikal ke kalimat, kondisi sosial, komunikan 

dan faktor lain dibalik tatanan gramatika kalimat. 

“Termin ‘campur kode’ merujuk pada fenomena terkait lain seperti 

peminjaman, interferensi, transfer, atau pengalihan” (Claughin, 1984:11). Pernyataan 

ini memperkuat teori Grosjen sebelumnya. Teori ini menyebutkan bahwa campur kode 

terkait dengan fenomena lain seperti pengalihan kode. Campur kode berdasarkan teori 

Bounvillain, (2003:360) adalah sebuah proses linguistik yang menggabungkan 

material-material dari bahasa kedua kepada bahasa pertama, menambah penanda-

penanda morfologis dari bahasa dasar kepada elemen-elemen yang telah ada di bahasa 

pertama. 

Ketika seseorang menggunakan kata, frasa, atau klausa dari bahasa lain, maka 

ia telah melakukan campur kode bukan alih kode. Tapi ketika satu kalimat memiliki 

gramatika satu bahasa dan selanjutnya juga dibangun sesuai dengan gramatika bahasa 

lain tersebut, maka alih kode lah yang terjadi. Wardaugh (1986):103) menjelaskan 

bahwa campur kode terjadi ketika seseorang menggunakan dua bahasa dengan sama 

fasihnya sehingga mereka dapat menggunakan kedua bahasa tersebut secara bergantian 

dalam sebuah tuturan tunggal. 

Ditambahkan pula menurut Aslinda dan Leni dalam Chaer (2007:32) bahasa 

campur kode terjadi apabila seorang penutur bahasa misalnya bahasa Indonesia 



16 
 

memasukkan unsur-unsur bahasa daerahnya ke dalam pembicaraan bahasa Indonesia. 

Dengan kata lain, seseorang yang berbicara dengan kode utama bahasa Indonesia yang 

memiliki fungsi keotonomiannya, sedangkan kode bahasa daerah yang terlibat dalam 

kode utama merupakan serpihan-serpihan saja tanpa fungsi atau keotonomian secara 

kode.” 

Ciri yang menonjol dalam campur kode adalah kesantaian atau situasi informal. 

Dalam situasi berbahasa formal jarang terjadi campur kode, jika terdapat campur kode 

dalam keadaan itu disebabkan karena tidak ada kata atau ungkapan yang tepat untuk 

menggantikan bahasa yang sedang dipakai sehingga perlu memakai kata atau ungkapan 

dari bahasa daerah atau bahasa asing. Chaer, Abdul (2004:114) menyatakan bahwa 

dalam campur kode ada sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan 

memiliki fungsi keotonomiannya, sedangkan kode-kode yang lain yang terlibat dalam 

peristiwa itu hanyalah berupa serpihan-serpihan (pieces) saja tanpa fungsi atau 

keotonomian sebagai sebuah kode seorang penutur, misalnya dalam berbahasa 

Indonesia, penutur bahasa Indonesia banyak menyelipkan serpihan-serpihan bahasa 

asing seperti bahasa Inggris atau bahasa daerah. Hal tersebut dapat dikategorikan 

sebagai sebuah campur kode. 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa campur kode (code mixing) 

merupakan sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan yang memiliki fungsi 

otonomi, sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut 

hanyalah berupa serpihan (pieces) saja, tanpa fungsi dan otonomi sebagai sebuah kode. 

Dalam campur kode terdapat serpihan-serpihan suatu bahasa yang digunakan oleh 

seorang penutur, tetapi pada dasarnya dia menggunakansatu bahasa tertentu. Serpihan 
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di sini dapat berbentuk kata, frasa, klausa, atau unit bahasa yang lebih besar. Campur 

kode memiliki ciri-ciri yakni tidak ditentukan oleh pilihan kode, tetapi berlangsung 

tanpa hal yang menjadi tuntutan seseorang untuk mencampurkan unsur suatu varian 

bahasa ke dalam bahasa lain, campur kode berlaku pada bahasa yang berbeda. 

 

2.6 Tipe Campur Kode 

Menurut Muysken (2000:3), campur kode memiliki tiga tipe, yaitu: 

a. Penyisipan (Insertion) 

Tipe campur kode ini pada dasarnya hanya menyisipkan kata, frasa, atau 

ungkapan dari bahasa kedua ke bahasa pertama dengan menggunakan struktur 

kalimat bahasa pertama.  

 Contoh: 

(1) Yo anduve in a state of shock por dos dias. 

   Spanyol    Inggris  Spanyol 

 ‘I walked in a state of shock for two days’ 

(saya berjalan dengan rasa syok selama dua hari) 

(Spanish/English; Pfaff dalam Muysken, 2000:5) 

(2) Aku enjoy hidup buat hari ini dan nggak akan terlalu mikirin jauh kedepan. 

Ind.   Ing.    Indonesia 

‘Aku menikmati hidup buat hari ini dan nggak terlalu mikirin jauh ke 

depan’ 

Jika di gambarkan, pola penyisipan materi ini berbentuk sebagai 

berikut. 
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b. Persilangan Struktur Bahasa (Alternation) 

Tipe campur kode ini tidak lagi menyisipkan kata, frasa, atau ungkapan, 

tetapi bagian kalimat yang lebih kompleks, yaitu klausa dan digunakan 

bergantian terus menerus dalam satu ujaran. 

 Contoh: 

(3) Les femmes et ke vin, ne ponimayu. 

    Perancis  Rusia 

“women and wine, I don’t understand” 

(Perempuan dan anggur, aku tidak mengerti) 

(French/Russia; Timm dalam Muysken, 2000:5) 

(4) Sekarang aku cuek saja makan, memang sih badanku jadi nggak seperti 

Indonesia 

 enam bulan lalu, I just try to eat healthy and be happy with how I look. 

Indonesia    Inggris 

 

‘Sekarang aku cuek saja makan, memang sih badanku jadi nggak seperti 

enam bulan lalu, saya hanya mencoba makan dengan sehat dan berbahagia 

dengan bentuk badan saya’. 

Jika di gambarkan, pola penyisipan materi ini berbentuk sebagai 

berikut. 
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c. Leksikalisasi Sebangun (Congruent Lexicalization) 

Tipe campur kode ini lebih rumit daripada dua tipe sebelumnya. Pada 

tipe ini yang membedakan adalah struktur kalimat yang digunakan merupakan 

pola kalimat yang sama antara dua bahasa tersebut, seperti yang terjadi pada 

beberapa kasus bahasa Indonesia-Inggris atau Spanyol-Inggris. 

Contoh: 

(5) Why make Carol sentarse atras pa’que everybody has to move pa’que se  

    Inggris         Spanyol   Inggris   Spanyol 

alga?  

‘why make Carol sit in the back so that everybody has to move for her to 

get out?’ 

“Apa yang membuat Carol sampai duduk di belakang sehingga semua 

orang harus pindah untuk membiarkannya keluar?” 

(English/Spanish; Deuchar, 2005:610) 

(6) Saya suka walking in the rain. 

Ind.               Inggris 

“Saya suka berjalan dalam hujan”. 

Jika di gambarkan, pola penyisipan materi ini berbentuk sebagai 

berikut. 
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Dari pemaparan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori 

Muysken (2000:3) tipe campur kode terbagi menjadi tiga yaitu Penyisipan (Insertion), 

Persilangan Struktur Bahasa (Alternation), dan Leksikalisasi Sebangun (Congruent 

Lexicalization). 

 

2.7 Faktor Pemicu Campur Kode 

Menurut Hoffman (1991:115), beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya campur kode yaitu: 

a. The contenct of the conversation; isi dari pembicaraan 

b. The formality of the conversation; keformalan sebuah pembicaraan 

c. The participant; pendengar dan pembicara 

d. Citing others words; mengutip kutipan populer 

e. Interjection; sebuah ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan rasa 

terkejut, emosi, atau untuk menarik perhatian 

f. Repeating for clarification; menggunakan dua bahasa atau lebih yang 

mampu untuk menyampaikan suatu pesan yang di ulang dan sengaja ke 

dalam pembicaraannya 
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g. Lack of words in main language; kurangnya kosakata bahasa induk dan 

adanya anggapan bahwa kata-kata dari bahasa asing tersebut lebih tepat dan 

jelas. 

 

Menurut Weisenberg (2003:5) terdapat lima alasan mengapa seseorang 

melakukaan campur kode yaitu, 

1. “…to signal social-group membership.” (Myers-Scotton 1993, Gumperz 

dan Hernandez-Chavez 1978), yang berarti sebagai tanda keanggotaan grup 

tertentu. 

2. “…the inability to find an appropriate word or expression in one 

language.” (Scotton, 1979), yang berarti ketidakmampuan untuk mencari 

padanan katanya dalam suatu bahasa. 

3. “…association of one language with a particular topic (i.e. money)”. 

(Lance, 1979), yang berarti hubungan satu bahasa dengan topik yang 

dibicarakan (contohnya uang) 

4. “…exclusion of someone from a conversation.” (Scotton, 1979; DiPietro, 

1977), yang berarti mengucilkan seseorang dari pembicaraan. 

5. “…as a display of authority.” (Scotton & Ury, 1977), yang berarti untuk 

menunjukan otoritas. 

 

Selain itu, menurut Kamwangamalu dalam Aeomoni (2006:91) fungsi campur 

kode adalah sebagai simbol modernisasi. Bahasa bisa dianggap sebagai suatu simbol 

peradaban dalam suatu masyarakat bahasa. Sebagai contoh, dalam masyarakat 



22 
 

Hongkong, kedudukan bahasa Inggris lebih tinggi daripada bahasa Kanton murni, hal 

ini dikarenakan pengguna bahasa Inggris adalah orang-orang yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tingi. Bagi generasi muda Hongkong, berkomunikasi satu sama lain 

hanya dengan menggunakan bahasa Kanton murni akan dianggap kuno karena yang 

menggunakan bahasa Kanton murni hanya generasi tua. Pernyataan lain dari Silva-

Corvalan (1989:181) mengatakan bahwa campur kode berfungsi untuk memperjelas isi 

dari pesan atau untuk membuat sebuah pesan menjadi lebih bercitra tinggi.  

Dari landasan teori yang telah dipaparkan, faktor yang memicu campur kode 

cukup beragam, di antaranya: 

a. Isi dari pembicaraan 

b. Keformalan suatu pembicaraan 

c. Pendengar dan pembicara dalam komunikasi tersebut 

d. Mengutip pembicaraan orang lain 

e. Ekspresi untuk menunjukan rasa tertentu 

f. Pengulangan untuk memperjelas suatu pesan 

g. Tidak ditemukannya padanan kata lain dalam bahasa induk 

h. Tanda keanggotaan dalam suatu kelompok 

i. Hubungan antar bahasa tersebut 

j. Mengucilkan seseorang dari pembicaraan 

k. Menunjukkan otoritas 

l. Simbol modernisasi 
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Dengan menggunakan teori faktor campur kode di atas, memudahkan penulis 

untuk merelasikan faktor dasar penggunaan campur kode dalam buku ‘Rubik’ karya 

Angga Wiradiputra dengan hasil wawancara dengan penulis buku ‘Rubik’ tersebut. 


