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SARI 

Ghofar, Abdul. 2016. Alih Kode Bahasa pada Masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang . Skripsi. Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia,  Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : 

I. Dr. Ida Zulaeha, M.Hum, II. Tommi Yuniawan, S.Pd., M.Hum. 

Kata Kunci : alih kode, kontak bahasa, masyarakat Gunungpati 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang dimiliki manusia dalam kehidupan sehari-

hari untuk bersosoalisasi antarmasyarakat. Pada masyarakat dwibahasa dalam bersosialisai 

terjadi kontak bahasa antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain sehingga terjadi 

peralihan kode bahasa.  

Masalah pokok dalam penelitian ini mencakupi : (1) apa saja wujud alih kode yang 

terjadi pada masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? (2) faktor-faktor apa 

sajakah yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada masyarakat Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripstif. Teknik pengumpulan 

data adalam penelitian ini menggunakan teknik sadap sebagai teknik dasar dilanjukan 

dengan teknik lanjutan berupa (1) teknik simak libat cakap (SLC), (2) teknik simak bebas 

libat cakap (SBLC), (3) teknik rekam, dan (4) teknik catat. Data dalam penelitian ini 

mencakupi : (1) data primer yang berupa tuturan lisan dari berbagai peristiwa dalam ranah 

keluarga di Gunungpati, (2) data sekunder berupa informasi atau latar belakang sosial 

budaya dan situasional sebagai hasil dari pengamatan dan wawancara. Metode analisis data 

menggunakan metode padan dan teknik pilah unsur penentu. Metode hasil analisis data 

menggunakan metode penyajian formal dan informal. 

Pemerian hasil penelitian ini yaitu beruapa analisis wujud alih kode dan faktor yang 

memperngaruhi alih kode pada masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Wujud 

alih kode yang terjadi yaitu alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, alih kode bahasa 

Madura ke bahasa Indonesia, alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, dan alih kode 

bahasa Indonesia ke bahasa Madura pada masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang yaitu : (1) memngkitkan rasa humor, (2) hadirnya orang ketiga, (3) perakihan 

pokok pembicaraan. 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) penelitian ini 

masih perlu ditinjaklanjuti dengan penelitian bahasa yang serupa namun memiliki ruang 

lingkup yang lebih sempit. Dengan penelitian yang lebih sempit tersebut dimaksudkan agar 

analisis yang dilakukan dapat mencapai hal yang lebih mendasar pada maslah peralihan 

kode bahasa. (2) Dipandang dari segi sosiolinguistik, dimungkinkan adanya fenomena 

diglosia pada masyarakat dwibahasa, terutama pada masyarakat tutur di Gunungpati yang 

belum diungkap pada penelitian ini. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjut agar dapat 

diteliti lebih mendalam. Penelitian seperti ini bermaknsa dalam upaya pembinaan dan 

pengembangan bahasa Daerah. (3) Masyarakat asli Gunungpati dengan adanya 

perkembangan sosial budaya karena adanya kampus Unnes diharapkan menumbuhkan 

keinginan dan kebanggaan berbahasa Jawa dalam berkomunikasi dan mengajarkan 
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berbahasa Jawa kepada anak-anaknya sehingga bahasa Jawa tetap terjaga dan tetap 

digunakan dalam berkomunikasi. Begitu juga dengan masyarakat pendatang asal Madura, 

Masyarakat Madura harus menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bahasa Madura dan 

tetap menggunakannya dengan masyarakat yang bersal dari Madura agar tetap terjaga dan 

tetap digunakan dalam berkomunikasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang    

Bahasa merupakan alat komunikasi yang dimiliki oleh manusia untuk 

menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi dalam bersosialisasi 

antarmasyarakat. Kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari bahasa karena bahasa 

merupakan sarana dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan 

masyarakat bersifat dinamis begitu juga dengan bahasa, yang selalu mengikuti 

kehidupan masyarakat sehingga bahasa mengalami perubahan.  

Suwito (dalam Rahardi 2015:20) telah menunjukkan bahwa apabila terdapat 

dua bahasa atau lebih digunakan secara bergantian oleh penutur yang sama teejadilah 

kontak bahasa. Dikatakan demikian karena terjadi peristiwa saling kontak anatara 

bahasa yang satu dengan bahasa lainnya (language contacts) dalam peristiwa 

berkomunikasi. 

Kontak bahasa adalah peristiwa saling mempengaruhi anatara bahasa yan g 

satu dan yang laiinya, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. 

Peristiwa kontak antarbahasa itu dapat menimbulkan perbahan bahasa Mackey 

(dalam Rahardi 2015:21). Kontak bahasa terjadi pada masyarakat yang bilingual atau 

multilingual, karena pada masyarakat ini menggunakan lebih dari satu bahasa. Dalam 

pandangan sosiolinguistik, situasi kebahasaan pada masyarakat bilingual atau 
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multilingual menarik untuk diteliti, karena adanya beberapa bahasa dalam interaksi 

verbal. 

Pada masyarakat yang terbuka, artinya para anggotanya dapat menerima 

kedatangan dari masyarakat lain, baik dari satu atau lebih dari satu masyarakat maka 

terjadi kontak bahasa. Hal yang menonjol dari kontak bahasa adalah terjadinya atau 

adanya bilingualism dana tau multilingualisme dengan berbagai macam kasusnya 

yaitu interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. 

Alih kode merupakan peristiwa peralihan dari kode satu ke kode yang lain. 

Jadi kika seorang penutur mula-mula menggunakan kode A ( misalnya bahasa Jawa) 

dan beralih menggunakan kode B (misalnya bahasa Indonesia), maka peristiwa 

peralihan pemakaian bahasa itu disebut alih kode (code switching) Suwito ( dalam 

Rhardi 2015:23). Appel (dalam Chaer 2004:107) mendefinisikan alih kode sebagai 

gejala perlihan penggunaan bahasa karena berubahnya situasi. 

Rahardi (2015:25) memaparkan alih kode yaitu pemakaian secara bergantian 

dua bahasa atau mungkin lebih, variasi-variasi bahasa dalam bahasa yang sama atau 

mungkin gaya-gaya bahasanya dalam suatu masyarakat tutur bilingual. Gejala 

peralihan pemakaian bahasa dalam suatu tindak komunikasi ditentukan oleh penutur 

dan mitra tutur, kehadiran P3, dan pengambilan keuntungan. Tindakan komunikasi 

seorang dwibahasawan dalam mengalihkan pemakaian bahasa ini dilakukan dengan 

adanya kesadaran dari si pemakai bahasa tersebut. Dengan demikian, alih kode itu 

sendiri merupakan suatu gejala peralihan pemakaian bahasa yang terjadi karena 
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berubahnya situasi. Alih kode terjadi antarbahasa, dapat pula terjadi antarragam 

dalam satu bahasa. 

Dalam peristiwa sosial, alih kode dipengaruhi oleh faktor-faktor linguistik dan 

nonlinguistik, karena alih kode terkait dengan situasi sosial masyarakat tutur. Faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya alih kode yaitu pembicara atau penutur, 

pendengar atau lawan tutur, perubahan situasi dengan hadirnya orang atau pihak 

ketiga, perubahan dari situasi formal ke situasi informal atau sebaliknya, dan 

perubahan topik pembicaraan. 

Alih kode berkaitan erat dengan masalah peralihan penggunaan bahasa oleh 

sekelompok penutur yang bisa terjadi akibat adanya kontak bahasa. Dalam 

masyarakat yang bilingual dan diglosik terjadilah saling kontak bahasa antara bahasa 

yang satu dengan bahasa yang lain. Kondisi semacam ini dapat membawa akibat 

adanya hubungan ketergantungan anatara bahasa yang satu dan bahasa yang lain pada 

msyarakat tutur itu. Artinya, tidak pernah ada penutur pada masyarakat yang bilingual 

hanya menggunakan satu bahasa secara murni, tidak terpengaruh bahasa lainnya yang 

sebenarnya sudah ada dalam diri penutur itu. Hal demikian dapat menimbulkan gejala 

alih kode. 

Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota 

Semarang yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 

untuk berkomunikasi sehari-hari. Namun semenjak kampus Universitas Negeri 

Semarang  didirikan  di Kecamatan  Gunungpati  tepatnya berada di Kelurahan 

Sekaran, masyarakat di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang berubah 
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menjadi masyarakat yang multilingual. Hal ini memungkinkan masyarakat setempat 

mampu berbahasa selain bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari dengan 

anggota keluarganya. Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud yaitu 

sekelompok orang yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gunungpati 

bersama anggota keluarganya, baik masyarakat asli maupun masyarakat pendatang 

yang telah bermukim di wilayah tersebut. 

Dengan demikian, masyarakat Kecamatan Gununungpati khusunya di sekitar 

kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) setiap tahunnya menerima kedatangan 

mahasiswa baru yang berasal dari berbagai daerah dan para pendatang yang 

mendirikan usaha, dan biasanya menggunakan rumah masyarakat sekitar sebagai 

tempat hunian sementara atau kos selama masa kuliah dan atau sebagai ruko/kios. Hal 

ini menyebabkan masyarakat harus bersosialisasi dengan pendatang baru. Mereka 

menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Akibatnya  dalam bersosialisasi 

antarmasyarakat mereka beralih menggunakan bahasa. 

Kemampuan masyarakat yang menjadi multilingual berpengaruh terhadap 

kebiasaannya dalam berkomunikasi sehari-hari bersama anggota keluarganya. 

Keluarga yang multilingual dalam berkomunikasi tidak hanya menggunakan satu 

bahasa saja melainkan bisa menggunakan lebih dari satu bahasa dan digunkan secara 

bergantian sesuai konteks dan sitausib tuturan. Masyarakat multilingual yaitu  

masyarakat yang mempunyai beberapa bahasa. Masyarakat demikian terjadi karena 

beberapa etnik ikut membentuk masyarakat, sehingga dari segi etnik bisa dikatakan 

sebagai masyarakat majemuk (plural society) (Sumarsono 2013:76). 
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 Pemikiran inilah yang menjadi dasar pijakan untuk menjadikan alih kode 

bahasa dalam ranah keluarga pada masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang sebagai sebuah  kajian sosiolinguistik yang mengkaji sebuah bahasa dalam 

hubungannya dengan masyarakat pemakainya. Fenomena ini menarik untuk diteliti 

karena hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang bentuk 

alih kode bahasa dalam ranah keluarga pada masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

KONTEKS : PERBINCANGAN SEORANG AYAH KEPADA ANAKNYA 

UNTUK MEMBELI SESUATU. 

Ayah : Tukune ngko neng toko biasane yo. 

 [tukune ŋko  nIŋ tƆkƆ biasane yƆ [ 

 „Belinya di toko yang biasanya ya.‟ 

Anak : Iyo Pak. 

 [iyƆ pa?] 

 „Iya pak. 

Ayah : Kalau tidak ada beli di toko yang kanan jalan ya. 

 „Kalau tidak ada beli di toko yang kanan jalan ya‟. 

Tuturan tersebut terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  ayah (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perintah untuk membeli sesuatu di toko. Ayah meminta anak untuk 

membeli sesuatu di toko yang biasanya, seperti pada pada tuturan “tukune ngko neng 

toko biasane yo”. Tuturan tersebut menggunakan bahasa Jawa ngoko, tuturan ini 

sesuai dengan bahasa yang digunakan masyarakat Gunungpati. Anak menjawab 

pertanyaan Ayah menggunakan bahasa Jawa. Namun ketika Ayah menanggapi 

jawaban dari Anak menggunakan bahasa Indonesia seperti pada tuturan kalau tidak 

ada beli di toko yang kanan jalan ya. 



6 

 

 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ayah yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan kalau tidak ada beli di toko yang kanan jalan 

ya. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa 

Indonesia. 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang wujud-wujud, dan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya alih kode bahasa dalam ranah keluarga di masyarakat 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Hal ini dikaitkan dengan adanya Kampus 

Universitas Negeri Semarang yang menjadikan masyarakat Gunungpati menjadi 

masyarakat yang multilingual. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut.   

1. Apa saja wujud alih kode yang terjadi pada masyarakat Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya alih kode pada 

masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas  tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud alih kode pada masyarakat Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 
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2. Menjelaskan penyebab terjadinya alih kode pada masyarakat Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

1.4 Manfaat penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis 

maupun secara teoretis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan berupa pengembangan teori kebahasaan dan juga mampu 

menambah  informasi khasanah penelitian dalam kajian linguistik terapan. Hal 

kajian  linguistik terapan yang dimaksud digunakan sebagai ilmu linguistik 

yang  memusatkan perhatiannya pada gejala kebahasaan yang terjadi di dalam 

masyarakat. 

Secara praktis, penelitian ini memberikan deskripsi tentang alih kode 

bahasa pada masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan faktor 

penyebabnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian 

sejenis, serta menjadi bahasan tentang gejala kebahasan yang sedang terjadi. 

Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi data 

dasar bagi penelitian lanjutan yang sejenis dan dapat menambah pengetahuan 

bagi pembaca, dan para peneliti bahasa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian pustaka  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini meliputi hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Penelitian yang mengkaji mengenai topik alih kode 

pada masyarakat di Kecamatan Gunungpati secara khusus belum pernah 

dilakukan. Beberapa peneliti yang telah mengangkat permasalahan 

pergeseran bahasa anatara lain : Ayeomoni (2006), Yassi (2006), Kurniawati 

(2008), Mutmainnah (2008), Nugroho (2011), Vinansis (2011), Khoiriyah 

(2012), Atmojo (2013), Abuya (2013), Rosnita (2013), 

Ayeomoni (2006) meneliti  “Code-Switching and Code-Mixing: Style 

of Language Use in Childhood in Yoruba Speech Community”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat dwibahasa Yoruba-Inggris 

biasanya mencampurkan format ke dalam tuturannya pada situasi nonformal. 

Bahasa Inggris standar digunakan dalam situasi formal atau pemerintahan. 

Selain itu, bahas Inggris digunakan untuk bertutur dengan orang asing. 

Dalam ranah keluarga dan acara adat meraka menggunakan bahasa Yoruba. 

Relevansi penelitian Ayeomoni dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti alih kode pada masyarakat dwibahasa, sedangakan perbedaannya 

yaitu pada objek penelitian. Ayeomoni meneliti pada masyarakat dwibahasa 

di Yoruba sedangkan penelitian ini meneliti masyarakat dwibahasa di 

Gunungpati. 
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Yassi (2006) meneliti “Speech Variety Of Elite People in Makassar: 

Forms and Social Functions Of Indonesian-English Code Switching”. Hasil 

penelitian menemukan kata benda mendominasi unsur kata yang 

dialihkodekan (68,72%), dan kombinasi antara kata kerja bahasa Indonesia 

dengan frasa benda bahasa Inggris mendominasi titik alih kode (25,58%), 

serta intraclausal switching, alih kode yang terjadi dalam batas klausa 

(53,06%) mendominasi jenis alih kode. Mengenai fungsi alihkodenya, 

didapatkan tiga fungsi yang paling dominan, yakni (1) mengutip peribahasa 

bahasa Inggris atau statemen orang lain (31.97%), (2) mengulangi pesan 

(13,60), dan (3) kecendrungan menggunakan istilah-istilah atau ungkapan-

ungkapan Bahasa Inggris yang populer (12,58%). Relevansi penelitian Yassi 

dengan penelian ini yaitu sama-sama membahas tentang alih kode. Perbedaan  

penelitian Yassi dengan penelitian ini  yaitu objek penelitian yang berbeda, 

Yassi meneliti alih kode dan campur kode di kalangan masyarakat Makasar 

sedangkan peneliti membahas alih kode dalam ranah keluarga di Gunungpati 

Mutmainnah (2008) meneliti “Pemilihan Kode pada Masyarakat 

Dwibahasa: Kajian Sosiolinguistik pada Masyarakat Jawa di Bontang 

Kalimantan Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode yang 

digunakan pada masyarakat Jawa di Bontang yaitu kode bahasa Indonesia, 

bahasa Jawa, bahasa daerah lain, dan bahasa Asing. Selain itu, fackor yang 

mempengaruhi yaitu ranah, peserta tutur, dan norma. Relevansi penelian 

Retnosari dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti penggunaan kode 
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pada masyarakat dwibahasa dan perbedaannya yaitu penelitian Mutmainnah 

meneliti pemelihan kode sedangkan penelitian ini meneliti alih kode apad 

masyarakat dwibahasa di Gunungpati. 

Kurniawati (2008) meneliti “Alih Kode dan Campur Kode Tuturan 

Pedagang Kredit Etnis Sunda dalam Ranah Jual Beli dan Ketetanggaan di 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian wujud campur kode 

yang berwujud kata dan frase. Faktor yang mempengaruhi yaitu a) penutur 

menyesuaikan bahasa mitra tuturnya, b) menambah mengetahuan, c) penutur 

merasa terkejut, d) penutur ingin menjelaskan dan menafsirkan sesuatu 

maksud kepda mitra tuturnya. Relevansi penelitian Kurniawati dengan 

penelitan ini yaitu sama-sama membahas tentang alih kode. Perbedaan 

penelitian Kurniawati dengan penelitian ini yaitu Kurniawati mengkaji 

campur kode tuturan pedagang kredit etnis Sunda dalam ranah jual beli dan 

ketetanggaan di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian 

ini mengkaji alih pada masyarakat Gunungpati. 

Nugroho (2011) meneliti “Alih Kode dan Campur Kode pada 

Komunikasi Guru-Siswa di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bentuk alih kode guru meliputi dua jenis: (a) 

bahasa formal dan informal, (b) hubungan antarbahasa, ditemukan bentuk 

alih kode yang meliputi: bahasa Perancis – bahasa Indonesia dan bahasa 

Indonesia – bahasa Perancis. (2) Bentuk campur kode guru meliputi: (a) 

unsur sintaksis, yang meliputi: kata dan frasa, (b) kategorisasi kata yang 
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meliputi: nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, pronomina, dan 

preposisi. (3) Faktor-faktor alih kode dan campur kode meliputi: (a) 

hubungan penutur dengan mitra tutur, (b) hadirnya pihak ketiga, (c) 

perubahan situasi dari formal ke informal atau sebaliknya, dan (d) perubahan 

topik pembicaraan. Relevansi penelitian Nugroho dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama meneliti alih kode dan perbedaannya penelitian Nugroho meneliti 

alih kode dan campur kode di sekolahan sedangkan penelitian ini meneliti 

alih kode pada masyarakat dwibahasa di Gunungpati. 

Vinansis (2011) meneliti “Alih Kode dan Campur Kode Bahasa Jawa 

dalam Rapat Ibu-Ibu PKK di Kepatihan Kulon Surakarta”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa alih kode yang terjadi pada rapat ibu-ibu PKK di 

Kepatihan Kulon Surakarta terdiri atas (1) alih kode dari bahasa Jawa ragam 

krama ke bahasa bahasa Indonesia, (2) alih kode dari bahasa Jawa ngoko ke 

bahasa Indonesia, (3) alih kode bahasa Jawa ragam krama ke bahasa Jawa 

ragam ngoko, (4) alih kode bahasa ragam Jawa ragam ngoko ke bahasa ragam 

krama. Campur kode yang terjadi terdiri atas (1) campur kode berwujud 

penyisipan kata dasar, (2) campur kode berwujud penyisipan kata jadian, (3) 

campur kode berwujud penyisipan perulangan kata, (4) campur kode 

penyisipan frasa. Faktor yang melatarbelakangi alih kode yaitu (1) prinsip 

kesantunan dan kesopanan penutur, (2) perubahan topik tuturan, (3) hadirnya 

orang ketiga. Relevansi penelitian Vinansis dengan penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti alih kode sedangkan perbedaannya yitu penelitian Vinansis 
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meneliti alih kode dan campur kode pada rapat ibu-ibu PKK sedangkan 

penelitian ini meneliti alih kode apda masyrakat Gunungpati.  

Khoiriyah (2012) meneliti “Campur Kode dan Alih Kode dalam 

Komik Nodame Cantabile Buku #19-24 Karya Tomoko Ninomiya”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam komik Nodame Cantabile terdapat 

empat jenis alih kode yaitu (1) alih kode eksternal, (2) alih kode situasional, 

(3) alih kode permanen, (4) alih kode sementara. Campur kode yang terjadi 

terdapat tiga jenis yaitu campur kode penyisipan kata, penyisipan frase, dan 

penyisipan ungkapan. Relevansi penelitian Khoiriyah dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama meneliti alih kode dan perbedaannya yaitu penelitian 

Khoiriyah meneliti alih kode dan campur kode pada komik sedangkan 

penelitian ini meneliti alih kode pada masyarakat asli dan masyarakat 

perantau di Gunungpati. 

Atmojo (2013) meneliti “Alih Kode dan Campur Kode dalam 

Kelompok Masyarakat Perantau di Desa Kedung Bagong Sidomakmur, 

Widodaden, Ngawi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih kode yang 

terjadi terdiri atas (1) alih kode dengan kode dasar bahasa Indonesia, (2) alih 

kode dengan kode dasar bahasa Jawa. Campur kode yang terdiri atas (1) 

campur kode dengan kode dasar bahasa Indonesia, (2) campur kode dengan 

kode dasar bahasa Jawa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi alih kode yaitu 

hadirnya orang ketiga, menekankan sesuatu yang akan disampaikan. Faktor-

faktor yang melatarbelakangi campur kode yaitu penggunaan istilah popular 
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dan keterbatasan penggunaan kode. Relevansi penelitian Atmojo dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti alih kode pada masyarakat dwibahasa 

dan perbedaannya yaitu penelitian Atmojo meneliti alih kode dan campur 

kode pada masyarakat perantau sedangkan penelitian ini meneliti alih kode 

pada masyarakat asli dan masyarakat perantau di Gunungpati. 

Abuya (2013) meneliti “The Manifestation Of Code Switching Among 

3 Year-Old Yoruba/English Semilinguals”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa anak-anak pada usia sekolah di Yoruba. Anak-anak di Yoruba 

menguasai bahasa Yoruba sebagai bahasa ibu dan bahasa Inggris sebagai 

bahasa kedua. Relevansi penelitian Abuya dan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti tentang alih kode sedangkan perbedaannya yaitu Abuya meneliti alih 

kode pada anak usia sekolah sedangkan penelitian ini yaitu meneliti alih kode 

pada masyarakat dwibahasa di Gunungpati. 

Rosnita (2013) meneliti “Analisis Alih Kode dan Campur Kode pada 

Novel Kuantar ke Gerbang Karya Ramadhan K.H”. Hasil peneitian 

menunjukkan bahwa adanya alih kode yaitu alih kode bahasa Sunda dan 

bahasa Belanda.. Faktor yang melatarbelakangi yaitu identikasi peranan, 

identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. 

Wujud campur kode berupa kata, frase, baster, idiom, dan klausa. Relevansi 

penelitian Rosnita dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti alih kode 

dan perbedaanya yaitu penelitian Rosnita meneliti alih kode dan campur kode 
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pada novel sedangkan penelitian ini meneliti alih kode pada masyarakat di 

Gunungpati. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian 

mengenai alih kode sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian 

memaparkan hasil temuannya tentang alih kode dan campur kode bahasa 

Jawa, pemilihan kode, alih kode dan campur kode pada novel,alih kode dan 

campur kode pada masyarakat perantau beserta faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, fokus 

dalam penelitian ini yaitu Alih kode pada masyarakat Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. Berdasarkan kajian pustaka tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan dan merupakan hal yang baru 

baik sasarannya (masyarakat Gunungpati) maupun karakterisik bahasa 

tuturan yang menjadi objek penelitiannya. 

2.2 Landasan Teoretis 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan mengacu kepada teori 

sosiolinguistik yang mengkaji fenomena bahasa yang dikaitkan dengan 

penggunaannya atau dengan masyarakat tutur. Konsep-konsep teori yang 

digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

(1) teori sosiolinguistik, (2) kedwibahasaan, (3) masyarakat tutur, (4) 

peristiwa tutur, (5)  alih kode, (6) pemilihan bahasa. 
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2.2.1 Teori Sosiolinguistik 

 Sosiolinguistik merupakan gabungan dari kata sosiologi dan 

linguistik. Sosiologi yaitu kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia 

dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang 

ada di dalam masyarakat (Chaer 2010:3). Sosiolinguistik memandang sebagai 

sistem sosial dan sistem komunikasi yang merupakan bagian dari masyarakat 

dan kebudayaan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan pemakai bahasa 

yaitu bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkret. Dengan 

demikian, bahasa tidak dilihat secara internal, tetapi dilihat sebagai sarana 

interaksi atau komunikasi di dalam masyasarakat. 

 Sosiolinguistik yaitu kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-

fungsi variasi, dan pemakaian bahasa karena ketiga unsur ini selalu 

berinteraksi, berubah dan saling mengubah satu sama lain dalam satu 

masyarakat tutur Fishman (dalam Chaer 2010:3). Fishman mengutarakan 

kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif dan lebih berhubungan dengan 

perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya. Seperti deskripsi 

pola-pola pemakaian bahasa dialek dalam budaya tertentu dan pemilihan 

pemakiannya yang dilakukan penutur topik dan latar pembicaraannya. 

 Sosiolinguistik sebagai cabang linguistik memandang atau 

menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa 

di dalam masyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak 

lagi sebagai individu, akan tetapi sebagai masyarakat sosial ( Wijana dan 
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Rohmadi 2013: 7). Dalam masyarakat, seseorang tidak lagi dipandang sebagai 

individu yang terpisah, tatapi sebagai anggota dari kelompok sosial. Oleh 

karena itu, bahasa dan pemakaian tidak diamati secara individual, tetapi 

dihubungkan dengan secara sosial. Bahasa dan pemakaiannya yang dipandang 

secara sosial dipengaruhi oleh faktor linguistik dan faktor nonlinguistik. Jadi, 

sosiolinguistik yaitu ilmu antardisipliner yang membahas bahasa dalam 

kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat.   

 Jadi, pada akhirnya dapat ditarik simpulan bahwa sosiolinguistik 

merupakan kajian linguistic tentang penggunaan bahasa dengan penutur 

penggunanya sesuai dengan konteks. 

2.2.2 Kedwibahasaan 

Kedwibahasaan atau bilingulisme yaitu penggunaan dua bahasa dalam 

berkomunikasi dan digunakan secara bergantian. Mackey dan Fisman (dalam 

Sumarsosno 2013: 84) memberikan pengertian tentang istilah bilingualisme 

atau dalam bahasa Indonesia kedwibahasaan, secara sosiolinguistik, 

bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur 

dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. 

Blommfield (dalam Rokhman 2000:18) memberikan batasan 

kedwibahasaan sebagai gejala penguasaan bahasa seperti penutur jati (native 

speaker). Batasan ini mengimplikasikan pengertian bahwa seorang 

dwibahasawan yaitu orang yang menguasai dua bahasa dengan sama baiknya. 
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Mackey (dalam Alwasilah 1993:108-114) menjelaskan empat aspek 

untuk mengetahui batasan-batasan kedwibahasaan sebagai berikut. 

2.2.2.1 Degree  

Degree atau tingkat kemampuan berbahasa, kemampuan berbahasa 

akan nampak dalam empat keterampilan yaitu menyimak, membaca, 

berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan ini mencakup level-level 

fonologi/grafik, gramatik, leksis, semantik, dan stailistik. 

2.2.2.2 Function 

Function atau fungsi, tingkat kefasihan berbahasa bergantung pada 

fungsi atau pemakaian bahasa itu. Dapat dikatakan bahwa semakin sering 

bahasa digunakan, semakain fasih penuturnya.   

2.2.2.3 Alternation 
Alternation atau pergantian antarbahasa, pergantian antarbahasa ini 

bergantung pada kefasihan dan juga fungsi eksternal dan internal. Dalam 

kondisi tertentu apakah penutur berganti bahasa, ada tiga hal yang 

mempengaruhi kondisi pergantian bahasa terjadi yaitu, topik pembicaraan, 

orang yang terlibat, dan ketegangan.   

2.2.2.4 Interference 

Interferensi yaitu kekeliruan yang disebabkan terbawanya kebiasaan-

kebiasaan ujaran bahasa atau dialek ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua 

(Hartman dan Stork dalam Alwasilah 1993:114). 
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Jadi yang dimaksud kedwibahasaan yaitu kemampuan penutur 

menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi secara bergantian. 

2.2.3 Masyarakat Tutur 

 Masyarakat Tutur bukanlah hanya sekelompok orang yang 

menggunakan bahasa sama, melainkan kelompok orang yang memiliki 

norma sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa (Chaer 2013:36). 

Masyarakat bahasa atau masyarakat tutur yaitu satu masyarakat yang semua 

anggotanya memiliki satu ragam ujar dan norma-norma pemakaiannya yang 

cocok Fishman (dalam Alwasilah 1993: 37). Ragam ujaran mencakupi 

keseluruhan pola ujaran dari fonetis hingga leksikal.  

 Masyarakat tutur yaitu sekelompok orang dalam lingkup luas atau 

sempit yang berinteraksi menggunakan bahasa tertentu yang dapat 

dibedakan dengan kelompok masyarakat tutur yang lain atas dasar 

perbedaan bahasa yang bersifat signifikan (Wijana dan Rohmadi 2013:46). 

Dapat disimpulkan yang dinamakan masyarakat tutur yaitu sekelompok 

orang yang memiliki kesamaan dalam menggunakan bahasa dan 

menyepakati norma-norma dalam berbahasa sehingga membedakan 

masyarakat tutur yang satu dengan masyarakat tutur yang lain.  
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2.2.4 Peristiwa Tutur 

 Peristiwa tutur yaitu terjadinya atau berlangsungnya interaksi 

linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, 

yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, 

tempat, dan situasi tertentu ( Chaer 2010 : 47). Peristiwa tutur dapat terjadi 

jika memenuhi delapan komponen, seperti yang diungkapkan Dell Hymes 

(dalam Chaer 2010:48).  Adapun kedelapan komponen sebagai berikut. 

2.2.4.1 Setting and scene  

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, 

sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi 

psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda 

dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda pula.  

2.4.2 Participant 

Participants yaitu pihak-pihak yang terlibat di dalam tuturan, bisa 

pembicara dan pendengar, pesapa dan penyapa, atau pengirim dan 

penerima (pesan). Dua orang yang sedang bercakap-cakap dapat berganti 

peran sebagai pembicara dan pendengar. Status sosial partisipan sangat 

menentukan ragam bahasa yang digunakan. 

2.2.4.3 Ends  

Ends merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan  misalnya, 

peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk 

menyeselesaikan suatu kasus perkara. Namun, para partisipan dalam 

peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Jaksa ingin 
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membuktikan kesalahan si terdakwa, pembela ingin membuktikan bahwa si 

terdakwa tidak salah, sedangkan hakim berusaha memberikan keputusan 

yang adil. 

2.2.4.4 Act sequent 

 Mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini 

berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, 

dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan.  

2.2.4.5 Key  

 Mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan 

disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan 

sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat ditunjukkan 

pula dengan gerak tubuh dan isyarat. 

2.2.4.6 Instrumentalis  

 Mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, 

tertulis, melalui telegraf atau telepon. Instrumentalis  berhubungan dengan 

cara berinteraksi, bertanya, dan sebagainya. Juga mengacu pada kode 

ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, fragam, atau register. 

2.2.4.7 Norm of interaction dan interpretation  

 Mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi, misalnya yang 

berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan sebagainya Serta 

mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. 
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2.2.4.8 Genre  

 Mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, 

pepatah doa, dan sebagainya. 

 Dari kedelapan komponen yang diutarakan Hymes terlihat begitu 

kompleks terjadinya peristiwa tutur. Dari delapan komponen tersebut tidak 

jauh berbeda dengan pokok pembicaraan sosiolinguistik yang diutarakan 

Fishman, yaitu “ who speak, what language, to whom, when, and what 

end”. 

2.2.5 Alih Kode 

 Appel (dalam Chaer 2010:107) alih kode merupakan gejala peralihan 

pemakaian Bahasa karena berubahnya situasi. Hymes (dalam Chaer 

2010:107) menyatakan bahwa alih kode terjadi tidak hanya antarbahasa, 

tetapi terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu 

Bahasa.  

 Suwito (dalam Rahardi 2010: 23-24) menyebutkan bahwa alih kode 

yaitu peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Jadi apabila seorang 

penutur mula-mula menggunakan kode A dan kemudian beralih 

menggunakan kode B, peralihan Bahasa seperti itu disebut sebagai alih kode. 

Secara umum alih kode disebabkan oleh berbagai hal diantaranya: (1) 

pembicara atau penutur, (2) pendengar atau lawan tutur, (3) perubahan situasi 

dengan hadirnya orang ketiga, (4) perubahan formal ke informal atau 

sebaliknya, dan (5) perubahan topik pembicaraan (Chaer:2010:108). 
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Hymes (dalam Chaer dan Agustina: 2004) menyatakan lain tentang 

alih kode seperti halnya dikemukakan oleh Appel yang menyatakan bahwa 

peristiwa alih kode itu terjadi antarbahasa. Namun, Hymes menyatakan 

bahwa alih kode itu bukan hanya terjadi antarbahasa, melainkan dapat terjadi 

pula antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat di dalam satu bahasa. 

Secara lengkapnya, Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 108), 

mengatakan ”code switching has become a common term for alternate us of 

two or more language, varieties of language, or even speech styles”.  

Dari pendapat kedua tokoh tersebut, jelas bahwa pengalihan bahasa 

(B1 ke B2) yang dilakukan yaitu berkenaan dengan berubahnya situasi dari 

situasi tidak formal ke situasi formal, ragam santai ke ragam resmi, dan lain 

sebagainya. Dalam hal ini dapat diketahui pula bahwa alih kode terjadi antar 

bahasa atau dalam bahasa satu ke bahasa kedua, misalnya peralihan dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Prancis, bahasa Jawa ngoko ke bahasa Jawa 

krama, dan lain sebagainya.  

Gejala peralihan pemakaian bahasa dalam suatu tindak komunikasi  

ditentukan oleh penutur dan mitra tutur, kehadiran P3, dan pengambilan 

keuntungan. Tindakan komunikasi seorang dwibahasawan dalam 

mengalihkan pemakaian bahasa ini dilakukan dengan adanya kesadaran dari 

si pemakai bahasa tersebut. Dengan demikian, alih kode itu sendiri 

merupakan suatu gejala peralihan pemakaian bahasa yang terjadi karena 
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berubahnya situasi. Alih kode terjadi antarbahasa, dapat pula terjadi 

antarragam dalam satu bahasa. 

 Poejosoedarmo (dalam Rahardi 2010:24) membagi alih kode menjadi 

alih kode sementara (tempory code switcthing), yaitu pergantian kode bahasa 

yang dipakai oleh seorang penutur yang berlangsung sementara, dan alih 

kode permanen (permanent code switching), yaitu peralihan bahasa yang 

terjadi berlangsung permanen. 

2.2.6 Pemilihan  Bahasa 

Dalam pemilihan bahasa , terdapat tiga jenis pilihan bahasa yaitu alih 

kode, campur kode, dan variasi dalam bahasa. Pemilihan bahasa tertentu 

tergantung kepada faktor-faktor, seperti partisipan, suasana, dan topik. 

Seorang penutur akan memilih pilihan bahasa yang tepat untuk berbicara 

dengan mitra tuturnya sesuai dengan latar belakang sosial buadaya yang 

mengikutinya.  

Dalam situasi diglosia yang “baik” masing-masing bahasa memiliki 

ranah pemakian. Fishman (dalam Sumarsono 2002: 199-200) jika diglosia itu 

bocor, bahasa yang satu merambah atau merembes ke ranah penggunaan 

bahasa yang lain. Akibatnya, bahasa yang disebut terakhir ini kemudian 

terdesak penggunannya. Maka bisa terjadi pergeseran bahasa, karena dalam 

banyak hal satu bahasa selalu dipakai penutur dan bahasa lain yang semula 

dikuasai tidak lagi diturunkan kepada anak-anaknya pun kelak lebih tidak 

mampu menurunkan bahasa itu kepada generasi berikutnya. Jika hal ini 
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terjadi secara terus menerus, dalam beberapa generasi, terjadilah kepunahan 

bahasa. 

Pada kasus dwibahasawan terlibat dua bahasa atau lebih sehingga 

menjadi rumit. Berbeda dengan ekabahasawan yang hanya mengubah variasi 

bahasa satu ke variasi  lainnya dari bahasa yang sama juga . Maka pada 

dwibahasawan dimungkinkan tidak hanya mengubah variasi bahasa ke 

variasi bahasa lainnya kemungkinan dapat juga mengubah bahasa yang 

digunakan. Beberpa faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa adalah 

sebagai berikut : (1) partisipan, (2) (situasi), (3) isi wacana , (4) dan tujuan 

tuturan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

secara teoretis dan pendekatan secara metodologis. Pendekatan teoretis 

berupa pendekatan sosiolinguistik yaitu bidang ilmu antardisipliner yang 

mengkaji atau menganalisis bahasa dalam kaitan dengan penggunaan bahasa 

itu dalam masyarakat. Pendekatan penelitian secara metodologis berupa 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif 

umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek atau subek yang diteliti secara tepat.    

Bogdan dan Taylor (dalam Moelong 2015:8) pendekatan kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Kecamatan Gunungpati terbagi menjadi 16 kelurahan  terdiri atas 419 RT 

dan 89 RW  (BAPPEDA Kota Semarang  2011 :08) . Kecamatan Gunungpati 

terletak di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan 

Kecamatan Mijen dan Kabupaten Semarang.  
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Lokasi ini dipilih karena memiliki fenomena kebahasaan yang menarik 

untuk diteliti. Pada lokasi ini masyarakat Gunungpati menggunakan bahasa 

yang bervariasi, yaitu masyarakat  menggunakan bahasa lebih dari satu 

meskipun dalam ranah keluarga karena faktor sosial budaya, status sosial, 

dan tingkat pendidikan. 

Titik penelitian diambil dari kelurahan yang berdekatan dengan kampus 

Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan memiliki fenomena kebahasaan 

seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan kriteria tersebut, maka titik 

penelitian terletak pada; Kelurahan Sekaran dan Kelurahan Patemon. 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan 

data sekunder . Data primer berupa penggalan tuturan atau bagian tuturan 

lisan dari berbagai peristiwa tutur dalam ranah keluarga di Kecamatan 

Gunungpati. Data sekunder berupa informasi atau keterangan tentang latar 

belakang sosial budaya dan situasional sebagai hasil pengamatan dan 

wawancara. Data yang diperoleh tersebut kemudian ditulis dalam kartu data.  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh 

peristiwa tutur yang dilakukan oleh masyarakat tutur di Kelurahan Sekaran 

dan Kelurahan Patemon  Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Informan 

diambil secara acak dari keluarga yang berada di titik lokasi yaitu yang 
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bertempat tinggal berdekatan dengan daerah kampus Universitas Negeri 

Semarang yang memenuhi persyaratan. 

Kriteria informan yang dipilih yaitu : (1) laki-laki atau perempuan, (2) 

memilki anggota keluarga, (3) bertempat tinggal di daerah setempat 

bersama anggota keluarganya, (4) menggunakan lebih dari satu bahasa (5) 

sehat jasmani dan rohani.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode simak, 

dilanjutkan dengan teknik sadap sebagai teknik dasarnya beserta teknik 

lanjutanya teknik simak libat cakap (SLC) dan teknik simak bebas libat 

cakap (SBLC) (Sudaryanto 2015:203). Metode simak digunakan untuk 

menyimak pemakaian bahasa oleh informan. Dalam teknik simak libat cakap 

(SLC) peneliti terlibat dalam peristiwa tutur beserta peserta tutur lain yang 

terlibat dalam tuturan, pengamatan langsung, dan wawancara. Dalam hal ini, 

peneliti berpartisipasi dalam pembicaraan sambil menyimak berian dari 

informan dan sekaligus merekam dan mencatat informasi untuk melengkapi 

data.  

Dalam teknik simak bebas libat cakap (SBLC), peneliti tidak terlibat di 

dalam tuturan atau ikut serta dalam proses pembicaraan peserta tutur yang 

direkam, tetapi bertindak sebagai pemerhati penuh yang dengan tekun 
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mendengarkan apa yang dibicarakan dan dikatakan peserta tutur yang terlibat 

dalam tuturan.  

Selain menggunakan teknik simak libat cakap dan teknik simak bebas 

libat cakap , peneliti menggunakan teknik rekam, yaitu dengan menggunakan 

alat perekam. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang akurat 

karena tuturan sebagai calon data dapat diputar kembali. Perekaman sangat 

penting dilakukan karena untuk keabsahan data yang nantinya digunakan 

untuk mengecek keaslian data dan ditranskripkan. Perekaman dilakukan 

tanpa sepengetahuan penutur sehingga data yang diperoleh merupakan data 

natural. Data yang berhasil dikumpulkan ditranskripsikan kemudian 

dimasukkan ke dalam kartu data. 

3.5 Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode padan dengan 

jenis metode padan translasional dengan altnya organ wicara. Metode padan 

merupakan metode dengan menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang 

berada di luar bahasa. Dalam penelitian ini menggunakan metode padan 

dengan teknik pilah unsur penentu. Data yang telah terkumpul dan tersimpan 

dalam rekaman kemudian ditranskrip secara tertulis. Transkrip data tersebut 

kemudian dipilah-pilah antara kalimat-kalimat yang mengandung pergeseran 

bahasa. Teknik pilah dilakukan dengan memilahkan tuturan penggunaan 
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bahasa sebagai alat komunikasi oleh pemakai bahasa beserta sebab-sebab 

yang melatarbelakangi penggunaan bahasa itu (Sudaryanto 2015: 24). 

Langkah –langkah analisis data pada penelitian ini sebagai berikut : 

(1) Memilah data berdasarkan wujud pergeseran bahasa 

(2) Menganalisis faktor penyebab terjadinya pergeseran bahasa 

Selanjutnya dilakukan interpretasi (1) pengecekan ulang, (2) 

konsultasi baik dengan dosen pembimbing, pakar terkait maupun dengan 

teman sejawat. 

 Hasil wawancara terbuka terhadap satu keluarga yang terdiri atas 

ayah, ibu, dan anak tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisis. Hasil 

wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya alih kode dalam ranah keluarga pada masyarakat 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan menggunakan metode 

penyajian metode formal dan informal. Metode formal yaitu perumusan 

dengan tanda dan lambang, sedangkan metode informal berupa perumusan 

kata-kata yang terkumpul sebagai data yang dianalisis kemudian 

dideskripsikan dan diberi penjelasan (Sudaryanto 2015:241).  
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BAB IV 

WUJUD DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 

ALIH KODE DALAM RANAH KELUARGA 

 

4.1 Wujud  Alih Kode  

Berdasarkan analisis data wujud alih kode dalam ranah keluarga pada 

masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut. Temuan wujud 

alih kode tersebut dibagi menjadi empat yaitu (1) alih kode dari bahasa Jawa ke 

bahasa Indonesia (2) palih kode bahasa Madura ke bahasa Indonesia, (3) alih kode 

dari bahasa Indonesia ke bahasa Jwa, dan (4) alih kode dari bahasa Indonesia ke 

bahasa Madura. 

4.1.1 Alih Kode Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia 

Sejumlah peristiwa tutur yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang yang dilakukan di Kelurahan Sekaran dan Kelurahan Patemon 

mengalami adanya peralihan pengguaan bahasa, dari bahasa Jawa ke bahasa 

Indonesia lebih dominan. Hal demikian disebabkan kedua bahasa ini dikuasai dengan 

cukup baik oleh anggota masyarakat tutur. Fungsi bahasa dari kedua bahasa ini juga 

dapat saling menggantikan. 

Masyarakat asli Gunungpati mayoritas menggunakan bahasa Jawa dalam 

berkomunikasi. Namun, setelah terjadi perkembangan sosial, budaya, dan pengaruh 

dari lingkungan karena adanya kampus Universitas Negeri Semarang di Gunungpati 
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masyarakat berubah menjadi masyarakat multibahasa sehingga dalam berkomunikasi 

tidak hanya menggunakan satu bahasa tetapi lebih dari satu bahasa  meskipun di 

dalam ranah keluarga. Dengan demikian telah terjadi peralihan penggunaan bahasa 

akibat adanya kontak bahasa. Data hasil penelitian dapat yang diamati sebagai 

berikut. 

(1) KONTEKS : IBU MENYURUH ANAKNYA AGAR TIDAK TERLALU 

KERAS DALAM MEMUTAR MUSIK PADA SPEAKER DI KAMAR. 

Anak  : Disetel nang TV iso? 

     [dis∂tel naŋ tivi isƆ] 

 „Dibuyikan di TV bisa?‟ 

Ibu  : Iya bisa, volumenya jangan keras-keras. 

Anak :Ora iso iki 

      [ora isƆ iki] 

    „Tidak bisa ini‟ 

Ibu  : Iyo iki wes iso krungu 

       [iyƆ iki wes isƆ kruŋu] 

    „ Ini sudah bisa denger‟ 

 

 Tuturan (01) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  anak (P1) dan ibu (P2). Topik 

yang dibicarakan yaitu perintah untuk mengecilkan volume TV. Dalam alih kode 

tersebut terjadi alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur 

tersebut dimulai oleh anak yang menggunakan kode bahasa Jawa ketika bertanya 

kepada ibu. Ibu menjawab dengan bahasa bahasa Indonesia, kemudian anak 

masih menggunakan kode bahasa seperti saat awal tuturan. Kemudian ibu 

mengikuti beralih menggunakan kode bahasa Jawa hal ini dilakukan karena 

dinilai lebih komunikatif. 
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  Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh Ibu yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan iya bias, volumenya jangan keras-keras. 

Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa 

Indonesia. 

(2) KONTEKS : PERBINCANGAN SEORANG AYAH KEPADA 

ANAKNYA UNTUK MEMBELI SESUATU. 

 

Ayah   : Tukune ngko neng toko biasane yo. 

   [Tukune ŋk nIŋ tƆkƆ biᵞasane yƆ] 

   „Belinya di toko yang biasanya ya.‟ 

Anak   :Iyo pak. 

   [IyƆ pa?] 

   „Iya pak. 

Ayah   : Kalau tidak ada beli di toko yang kanan jalan ya. 

   „Kalau tidak ada beli di toko yang kanan jalan ya‟. 

   Anak   : Yo Pak tak parani sik 

    [yƆ Pa? ta? parani Si?] 

    „Iya Pak aku datangi dahulu‟ 

  Ayah  : Iyo nak raenek seng jenis kui, yo sak enenge wae. 

    [iyƆ na? raene? sIŋ jenis kui yƆ sa? ɜneŋɜ wae] 

    „ Iya kalua tidak ada yang jenis itu, ya seadanya saja‟ 

 

 (data 01) 

Tuturan (02) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  ayah (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perintah untuk membeli sesuatu di toko. Alih kode tersebut terjadi 

antara dua orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai dengan ayah yang 

menggunakan kode bahasa Jawa untuk memerintahkan anaknya. Anak menjawab 

dengan menggunkan kode bahasa Jawa sesuai kode yang dipilih oleh ayah. Pada saat 
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memberi pengarahan kepada anak, ayah beralih menggunakan kode bahasa Indonesia 

karena dirasa lebih mudah menyampaikan informasi. Setelah selesai memberi 

pengarahan ayah kembali menggunakan bahasa Jawa karena merasa lebih akrab jika 

menggunakan kode bahasa Jawa. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ayah yang 

mengarahkan anak , yaitu tuturan kalau tidak ada beli di toko yang kanan jalan ya. 

Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa 

Indonesia. 

(3) KONTEKS : ANAK YANG BERTANYA KEPADA IBUNYA BAGAIMANA 

CARA MENGGANTI CHANEL TV. 

 

  Anak  : TV-ne rusak yo Bu? 

    [tivi-ne rusa? YƆ Bu] 

    „TV-nya rusak ya Bu?‟ 

  Ibu  : La piye to? 

    [la piye tƆ ] 

    „Kenapa? 

  Anak  : Raiso dipindah. 

    [raiso dipindah] 

    „tidak bias dpindah‟ 

  Ibu  : Iso, Sik. 

    [isƆ sI?] 

    „Bisa, sebentar‟ 

Anak   : Bu. nggentine endi? 

       [bu ŋg∂ntine ∂ndi] 

      „Bu menggantinya yang mana?‟ 

Ibu     : Ini lo. 

Anak       : Yang nomor tiga? 

Ibu       : Iya 

 

 (data 09) 
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Tuturan (03) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  anak (P1) dan ibu (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu pertanyaan tentang cara mengubah program televisi. Alih kode 

tersebut terjadi antara dua orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut terjadi 

alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh 

anak yang menggunakan kode bahasa Jawa yang bertanya kepada ibunya. Ibu 

menjawab dengan menggunkan kode bahasa Jawa sesuai kode yang dipilih oleh anak 

dan berlangsung pada tuturan seterusnya . Pada saat memberitahukan kepada anak 

tentang program televisi, ibu beralih menggunakan kode bahasa Indonesia karena 

dirasa lebih mudah menyampaikan informasi. Anak kembali bertanya kepada ibu 

dengan bahasa Indonesia, begitu juga dengan ibu yang menjawab dengan bahasa 

Indonesia. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh Ibu yang 

memberitau anak , yaitu tuturan ini lo  dan iya, dan tuturan anak yang bertanya 

kepada ibunya yang nomor tiga?. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu 

dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 
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(4) KONTEKS : ANAK ERTANYA KEPADA IBUNYA TENTANG VCD 

JUDUL LAGU SAKITNYA TUH DI SINI APA TIDAK. 

 

  Ibu  : Zahra, nggolei opo? 

      [Zahra, ŋgƆlei ƆpƆ] 

      „Zahra, cari apa? 

  Anak  : Cari CD lagu Bu. 

  Ibu  : Di laci bawah. 

Anak   : Bu. iki lagu sakitnya tuh disini? 

      [Bu ini lagu sakitnya tuh di sini] 

      „Bu ini lagu sakitnya tuh di sini?‟ 

Ibu   :Ya dilihat. 

Anak   : Enggak enek kok. 

       [∂ŋga? ɛnɛ? ko?] 

      „Tidak ada kok‟ 

(data 10) 

Tuturan (04) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu tentang pencarian VCD lagu. Alih kode tersebut terjadi antara dua 

orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Jawa 

ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ibu yang menggunakan 

kode bahasa Jawa yang bertanya kepada anaknya. Anak menjawab dengan 

menggunkan kode bahasa Indonesia, kemudian ibu beralih menggunakan kode bahsa 

Indonesia juga sesuai kode yang dipilih anak. Pada saat bertanya kepada ibu tentang 

VCDi, anak kembali beralih menggunakan kode bahasa Jawa karena dirasa lebih 

mudah dan dirasa lebih akrab anatara anak dan ibu. Pada akhir tuturan ibu kembali 

beralih menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini terjadi karena dirsa lebih 

komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak yaitu pada 
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tuturan cari CD lagu dan yang nomor tiga?, selain itu juga ditunjukkan oleh ibu 

seperti pada tuturan dicari di lacai bawah , ini lo, dan ya dilihat. Dari tuturan tersebut 

arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

 

(5) KONTEKS : IBU MENANYAKAN KEPADA ANAKNYA KETIKA 

PULANG DARI SEKOLAH, UANG SAKUNNYA MASIH ATAU 

TIDAK. 

 

Ibu  : Kok jam semene wes balik? 

   [ko? jam s∂mene wɜs balI?] 

   „Kok jam segini sudah pulang?‟ 

Anak : Iyo gurune eneng rapat. 

   [iyƆ gurune rapat] 

   „iya gurunya rapat‟ 

Ibu  : Uang sakunya masih? 

Anak  : Habis Bu. 

Ibu  : Uang yang di atas lemari ? 

Anak : Masih kayaknya. 

Ibu  : Neng sekolah kok jajan terus. 

    [nIŋ s∂kolah kƆ? jajan t∂rUs] 

      „Di sekolah jajan terus‟ 

 

 (data 11) 

Tuturan (5) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu pertanyaan tentang uang saku. Alih kode tersebut terjadi antara dua 

orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Jawa 

ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ibu yang menggunakan 

kode bahasa Jawa yang bertanya kepada anaknya. Anak menjawab dengan 

menggunkan kode bahasa Jawa sesuai dengan kode yang diigunakan oleh ibu. 

Kemudian ibu beralih menggunakan kode bahsa Indonesia dan diikuti oleh anak yang 

beralih menggunkan kode bahasa Indonesia hal ini dilkukan karena dirsa lebih mudah 
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dalam berkomunikasi. Pada saat menegur anaknya, ibu kembali beralih menggunakan 

kode bahasa Jawa karena dirasa lebih mudah dan dirasa lebih pantas untuk menaseti 

anaknya. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu yaitu pada 

tuturan uang sakunya masih? Dan uang yang di atas lemari? selain itu juga 

ditunjukkan oleh anak seperti pada tuturan habis Bu dan masih kayaknya. Dari 

tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

(6) KONTEKS : ANAK TANYA KEPADA IBUNYA CELANANYA SUDAH 

KERING APA BELUM KARENA BESOK PAGINYA AKAN DIPAKAI, 

NAMUN SI IBU MENJAWAB DENGAN  BERCANDA. 

Anak : Celonone wes garing? 

      [c∂lƆnƆne wes garIŋ] 

      „Celananya udah kering? 

Ibu  : Durung. 

            [durUŋ] 

      „Belum‟ 

Anak : La bajune? 

       [la bajune] 

             „Kalau bajunya?‟ 

Ibu  : Basah semua, kan kamu basahi. 

Anak : La aku pakai apa? 

Ibu  : Yo gowo celonone mbahe 

      [yƆ ŋgƆwƆ c∂lƆnƆne mb   ɛ] 

       „Ya pakai celananya kakekmu] 

Anak : Yo emoh 

    [yƆ ∂mƆh] 

    „Ya tidak mau‟ 

  (data 12) 

Tuturan (6) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara anak (P1) dan ibu (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perbincngan anak dan ibu tentang baju yang baru saja dicuci. Alih 
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kode tersebut terjadi antara dua orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut 

terjadi alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut 

dimulai oleh anak yang menggunakan kode bahasa Jawa yang bertanya kepada 

ibunya. Ibu menjawab dengan menggunkan kode bahasa Jawa sesuai dengan kode 

yang diigunakan oleh anak dan terjadi pada tuturan selanjutnya. Kemudian ibu 

beralih menggunakan kode bahsa Indonesia dan diikuti oleh anak yang beralih 

menggunkan kode bahasa Indonesia hal ini dilkukan karena dirasa lebih mudah dalam 

berkomunikasi. Pada saat meledek anaknya, ibu kembali beralih menggunakan kode 

bahasa Jawa karena dirasa lebih komunikatif dan diikuti anak yang beralih 

menggunkan kode bahasa Jawa. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu seperti pada  

tuturan basah semua, kan kamu basahi dan ditunjukkan anak pada tuturan La aku 

pakai apa?. Dari tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa 

Indonesia. 

(7) KONTEKS : IBU DAN AYAH SEDANG MENEGUR ANAKNYA YANG 

SEDANG MEMANJAT PAGAR KARENA ADA SEMUT. 

Ibu  : Pak, Fahri lahpo kae ? 

   [pa?, Fahri lahpo kae] 

  „Pak, Fahri sedang ngapain itu?‟ 

Ayah  : medun- medun nak tibo ! 

     [m∂dʰUn-m∂dʰUn na? tibƆ ] 

    „turun-turun kalau jatuh !‟ 

Ibu  : Kamu ngapain manjat-manjat? Turun nanti jatuh ! 

Anak : Ini ada semut kok. 

Ibu  : Medun nak tibo loro, sapune meh gawe opo? 

    [m∂dʰUn na? tibƆ lƆrƆ, sapune mɛh gawɛ ƆpƆ] 
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    „ Turun kalau jatuh sakit, sapunya mau dibuat apa? 

Anak : Iya, Ini ada semut mau disapu. 

(data 02) 

 

Tuturan (7) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara Ibu (P1) ayah (P2), dan anak. Topik 

yang dibicarakan yaitu menegur anak yang sednag memanjat pagar. Alih kode 

tersebut terjadi antara tiga orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut terjadi 

alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh 

ibu yang menggunakan kode bahasa Jawa yang bertanya kepada suaminya. Suami 

menjawab dengan menggunkan kode bahasa Jawa sesuai dengan kode yang 

diigunakan oleh ibu. Kemudian ibu beralih menggunakan kode bahsa Indonesia dan 

diikuti oleh anak yang beralih menggunkan kode bahasa Indonesia hal ini dilkukan 

karena dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi. Pada saat bertanya kepada anaknya, 

ibu kembali beralih menggunakan kode bahasa Jawa karena dirasa lebih komunikatif,  

pada akhir tuturan anak kembali beralih menggunakan bahsa Indonesia. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu seperti pada 

tuturan kamu ngapain manjat-manjat? Turun nanti jatuh! Dan ditunjukkan juga pada 

tuturan anak seperti pada tuturan iya ini ada semut dan ini ada semut mau disapu. 

Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa 

Indonesia. 
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(8) KONTEKS : CERITA ANAK KEPADA IBUNYA MENGENAI 

KEADAAN GEDUNG DI SEKOLAHNYA. 

    Ibu  : Sekolahanmu jare lagi dibangun yo Yu? 

     [s∂kolahanmu jare lagI dibaŋuUn yƆ Yu] 

     „Gedung sekolahmu sedang dibangun ya Yu? 

     Anak : Iku gedung seng neng ngarep  yo lagek dibangun Buk. 

     [iku g∂dʰUŋ sIŋ nɛŋ ŋarep yƆ lagI? dibaŋUn Bu?] 

    „ Gedung yang di depan lagi dibangun juga Bu‟. 

Ibu  : Terus tempat belajarnya dimana? 

Anak : Yo neng gedung seng sebelahe Buk. 

    [yƆ nIŋ g∂dʰUŋ sIŋ sebelʌhe Bu?] 

    „Iya di gedung yang samping itu Bu‟. 

Ibu  : Sebelah ngendi Yuk? 

    [sebelah ŋ∂ndi Yu?] 

    „Sebelah mana Yuk‟. 

Anak : Sebelah kanan Bu  

 

(data 03) 

Tuturan (08) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perihal pembangunan gedung di sekolah.  Alih kode tersebut terjadi 

antara dua orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ibu yang 

menggunakan kode bahasa Jawa yang bertanya kepada anaknya. Anak menjawab 

dengan menggunakan kode bahasa Jawa sesuai dengan kode yang diigunakan oleh 

ibu. Kemudian ibu beralih menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini dilkukan 

karena dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi. Pada saat bertanya kepada anaknya, 
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ibu kembali beralih menggunakan kode bahasa Jawa karena dirasa lebih komunikatif,  

pada akhir tuturan anak kembali beralih menggunakan bahsa Indonesia. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu yang seperti 

pada tuturan terus tempat belajarnya dimana? Dan ditunjukkan juga oleh anak 

seperti pada tuturan yang sebelah kanan Bu. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih 

kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

(9) KONTEKS : KAKAK BERADIK YANG SEDANG BERMAIN 

BERSAMA DAN SI ADIK PROTES KARENA DITINGGAL JALAN 

KAKAKNYA. 

 

Adik : Mas mlakune alon-alon. 

   [mas mlakune alƆn-alƆn] 

  „Ma jalannya pelan-pelan‟ 

Kakak  : Ayo… ndang ! 

   [Ayo.. ndʰaŋ] 

  „ Ayo.. segera !‟. 

Adik : Syafa tungguin dong mas. 

Kakak : Iyo, ayo cepetan. 

   [IyƆ ayƆ c∂p∂tan] 

  „ Iya, ayo cepat !‟. 

Adik : Iyo 

  [iyƆ] 

  „iya‟ 

 (data 04) 

Tuturan (9) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara kakak (P1) dan adik (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu ajakan untuk membeli jajan. Alih kode tersebut terjadi antara dua 

orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Jawa 

ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh adik yang menggunakan 
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kode bahasa Jawa yang bertutur kepada kakaknya. Kakak menjawab dengan 

menggunakan kode bahasa Jawa sesuai dengan kode yang diigunakan oleh adik. 

Kemudian adik beralih menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini dilkukan karena 

dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi. Pada saat mengajak adiknya, kakak 

kembali beralih menggunakan kode bahasa Jawa karena dirasa lebih komunikatif dan 

diikuti adik pada tuturan selanjutnya. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh adik seperti pada 

tuturan Syafa tungguin dong kak. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu 

dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

(10) KONTEKS : IBU MENANYAKAN KEPADA ANAKNYA 

MENGENAI KEADAAN BIBIRNYA BERDARAH ATAU TIDAK 

KARENA PASCAKECELAKAAN. 

Ibu  : Iki getehen gak Tik? 

    [Iki g∂tɛhen gak Ti?] 

   „Ini berdarah apa tidak Tik? 

Anak : Ndak kelihatan Bu 

Ibu  : Jal meneo 

   [jal meneo] 

  „Coba kesini‟ 

Anak : Iya itu sebelah bibir yang dalam. 

Ibu  : Oh. Paling keno helem  

    [Oh. palIŋ k∂no helem] 

Anak : Sobek kayaknya . 

Ibu  : Jimukke betadine Tik 

   [jimu?ke betadine Ti?] 

    „Ambilkan betadin Tik‟ 

Anak : Dimana Bu? 

Ibu  : Di rak lemari yang bawah. 

Anak : Sama kain kapas? 
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Ibu  : Iyo keno 

    [iyƆ k∂no] 

   „Iya boleh‟ 

 

(data 05) 

Tuturan (10) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perihal pasca kecelakaan. Alih kode tersebut terjadi antara dua 

orang anggota keluarga. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Jawa 

ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ibu yang menggunakan 

kode bahasa Jawa yang bertutur kepada anak. Anak menjawab dengan beralih 

menggunakan kode bahasa Indonesia, pada saat memerintahkan anaknya ibu tetap 

menggunakan kode bahasa Jawa. Kemudian anak beralih menggunakan kode bahasa 

Indonesia hal ini dilkukan karena dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi. Pada saat 

memerintahkan anaknya, ibu kembali menggunakan kode bahasa Jawa karena dirasa 

lebih komunikatif. Kemudian pada tuturan selanjutnya anak menjawab dengan kode 

bahasa Indonesia dan diikuti ibu yang beralih menggunakan kode bahasa Indonesia. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak seperti pada 

tuturan ndak keliahtan Bu, iya itu sebelah bibir yang dalam, sobek kayaknya, dimana 

Bu?, dan sama kain kapas? Alih kode juga ditunjukkan oleh ibu yaitu pada tuturan di 

rak lemari yang bawah. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 
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(11) KONTEKS :IBU MEMERINTAHKAN ANAKNYA UNTUK 

MENGAMBILKAN TASNYA DI KAMAR, NAMUN ANAKNYA 

SALAH PAHAM DIKIRA TAS YANG BESAR YANG DIAMBIL. 

Ibu  : Jimukke tase Ibuk Tik. 

    [jimu?ke tase Ibu? Tik] 

  „ Ambilkan tasnya ibu Tik. 

Anak : Neng ndi? 

    [nIŋ ⁿdʰi] 

  „dimana?‟ 

Ibu  : Neng kamar iku. 

    [nIŋ kamar iku] 

    „Di kamar‟. 

Anak : Enggak bisa bawa aku, enggak kuat 

Ibu  : Bukan tas yang besar, itu lo tas yang kecil. 

Anak : Iya ambil sendiri, aku nggak kuat. 

Ibu  : Yasudah, Tik Tik. 

 (data 06) 

Tuturan (11) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perintah untuk mengambil tas. Dalam alih kode tersebut terjadi alih 

kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ibu 

yang menggunakan kode bahasa Jawa yang bertutur kepada anak. Anak menjawab 

dengan menggunakan kode bahasa Jawa sesuai dengan kode yang diigunakan oleh 

adik. Ibu menaggapi tetap menggunakan kode bahasa Jawa, Kemudian anak beralih 

menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini dilkukan karena dirasa lebih mudah 

dalam berkomunikasi. Pada saat menjelaskan kepada anaknya, ibu beralih 

menggunakan kode bahasa Indonesia karena dirasa lebih komunikatif dan diikuti adik 

pada tuturan selanjutnya. 
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Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak seperti pada 

tuturan enggak bisa bawa aku, enggak kuat, Iya ambil sendiri, aku nggak kuat, alih 

kode ditunjukkan juga oleh ibu seperti pada tuturan bukan tas yang besar, itu lo tas 

yang kecil dan yasudah Tik, Tik . Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu 

dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

(12) KONTEKS  : KAKA BERTANYA KEPADA ADIKNYA YANG 

SEDANG MENYIRAMI BUNGA YANG SUDAH DIPETIK 

  Adik  : Mas kembange tak siram. 

     [mas k∂mbaŋe ta? sirami] 

     „ Mas Bunganya aku siram‟ 

Kakak  : Men ngopo tik? 

   [mɛn ŋƆpƆ Ti?] 

  „Biar apa tik?‟ 

Adik  : Biar bisa minum. 

Kakak  : Yo nggak iso kan nggak nduwe mulut 

    [yƆ ŋga? isƆ kan ŋga? ⁿdʰuwe mulUt] 

     „Ya tidak bisa kan tidak punya mulut‟ 

 Adik  : Ya kalau disiram kan bisa minum mas 

 Kakak  : Emange kowe Tik,disiram banyu terus iso ngombe 

    [ emaŋe kowe Tik disiram baňu terus iso ŋombe] 

   „Memangnya kamu Tik, disiram air terus bias minum‟ 

  (data 13) 

Tuturan (12) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara adik (P1) dan kakak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perihal menyirami bunga. Dalam alih kode tersebut terjadi alih 

kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh adik 

yang menggunakan kode bahasa Jawa yang bertutur kepada kakak. Kakak menjawab 

dengan menggunakan kode bahasa Jawa sesuai dengan kode yang diigunakan oleh 

adik. Kemudian adik beralih menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini dilakukan 
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karena dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi. Pada saat menanggapi tuturan adik, 

kakak tetap menggunakan kode bahasa Jawa karena dirasa lebih komunikatif . 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh adik seperti pada  

tuturan biar bisa minum dan ya kalua disiram kan bias minum. Dari penggalan 

tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

(13) KONTEKS : ANAK BERTANYA KEPADA IBUNYA 

TENTANG KEBERADAAN SABUN, NAMUN SI IBU 

MENJAWABNYA DENGAN GAYA BERCANDA. 

  Ibu  : Tika,,, wes sore ndang adus 

      [Tika, wes sore ḍaŋ adUs] 

      „Tika sudah sore segera mandi‟ 

  Anak  : Iya Bu. 

  Ibu  : Iya.. iya yo ndang menyat. 

      [iya. Iya yo ḍaŋ meňat] 

     „ iya.iya ya segera bernajak‟ 

Anak  : Buk? 

   [Bu?] 

  „Ibu?‟ 

Ibu  : Apa? 

Anak  : Kok sabunnya enggak ada? 

Ibu  : Ilang. dijimuk maling. 

    [ilaŋ dʰijimU? malIŋ] 

    „Hilang. Diambil maling‟ 

 

 (data 19) 

Tuturan (13) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perintah untuk mandi. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode 

dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ibu yang 

menggunakan kode bahasa Jawa yang bertutur kepada anak. anak menjawab dengan 
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menggunakan kode bahasa Jawa sesuai dengan kode yang diigunakan oleh ibu dan 

masih menggunkan kode bahasa Jawad an berlangsung pada tuturan selanjutnya. 

Kemudian ibu beralih menggunakan kode bahasa Indonesia  dan diikuti juga dengan 

anak hal ini dilakukan karena dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi. Pada saat 

menanggapi tuturan anak, ibu kembali menggunakan kode bahasa Jawa karena dirasa 

lebih komunikatif . 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu dan anak seperti 

pada tuturan apa? dan kok sabunnya enggak ada?. Dari penggalan tuturan tersebut 

arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

4..2 Alih Kode Bahasa Madura ke Bahasa Indonesia 

Selain alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, dalam penelitian ini ditemukan 

terjadi peralihan bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Hal ini terjadi  karena 

masyarakat asal Madura telah bermigrasi ke Gunungpati untuk mendirikan usaha 

sehingga masyarakat asal Madura yang bertempat tinggal di Gunungpati bersama 

anggota keluarganya mulai beralih bahasa asalnya dan beralih menggunakan bahasa 

Indonesia, karena bahasa Indonesia lebih diterima dan dipahami ketika 

berkomunikasi di Gunungpati. Dalam pembahasan ini dipaparkan fenomena alih kode 

bahasa dalam ranah keluarga. Berikut paparan hasil temuan data. 
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(14) KONTEKS : SUAMI MEMBERI TAHU  KEPADA ISTRINYA 

TENTANG  KABAR SAUDARA YANG BERADA DI MADURA. 

 

Suami  : Apa baqna la ngeding kabar? 

      [apa baqna la ŋɛdiŋ kabhar] 

     „Apa kamu sudah mendengar kabar? 

Istri  : Kabar apa ? 

Suami  : Minggu besok Ali ada hajatan. 

Istri  :Sengkoq ghiq bellun entar ka bangkona. 

[sɜŋkoq ghiq bellun ɜntar ka baŋkona] 

„Aku belum sempat pergi ke rumahnya‟ 

  Suami  : Ke rumahmya  nanti pas mau hajatan saja. 

   

 (data 39) 

Tuturan (14) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  suami (P1) dan istri (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perihal hajatan sudara. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode 

dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh suami 

yang menggunakan kode bahasa Madura yang bertutur kepada istri. Istri menjawab 

dengan menggunakan kode bahasa Indonesia. Kemudian suami beralih 

mengguanakan kode bahasa Indonesia sesuai dengan kode yang diigunakan oleh istri. 

Istri kembali beralih menggunakan kode bahasa Madura hal ini dilakukan karena 

dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi. Pada saat menanggapi tuturan istri, suami 

kembali menggunakan kode bahasa Indonesia karena dirasa lebih komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh suami dan istri 

seperti pada tuturan kabar apa?, minggu besok Ali ada hajatan, dan ke rumahmya  
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nanti pas mau hajatan saja . Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari 

bahasa Madura ke bahasa Indonesia. 

(15) KONTEKS : IBU SEDANG MEMBICARAKAN ANAKNYA 

YANG SUDAH MAMPU MEBACA ALQURAN 

 

 Suami : Embu Tiyo la bisa maca Quran? 

     [ mb
 
u Tiyo la bisa maca Quran] 

     „Bu Tiyo sudah bbiasmembaca Quran 

Istri  : Alhamdulilah Tiyo la bisa maca Quran 

     [alhamdulillah Tiyo la bisa mƆcƆ Quran] 

   „Alhamdulillah Tiyo sudah bisa membaca Alquran‟ 

Suami  :Sudah sampai juz berapa Bu? 

Istri  : Baru juz satu, kan sebelumnya tiyo masih iqro‟ Pak 

 

 (data 20) 

Tuturan (15) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  suami (P1) dan istri (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perkembangan anak membaca alquran. Dalam alih kode tersebut 

terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut 

dimulai oleh suami yang menggunakan kode bahasa Madura yang bertutur kepada 

istri. Istri menjawab dengan menggunakan kode bahasa Madura sesuai dengan kode 

yang digunakan suami pada awal tuturan. Kemudian suami beralih mengguanakan 

kode bahasa Indonesia dan Istri mengikuti beralih menggunakan kode bahasa 

Indonesia hal ini dilakukan karena dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi.  

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh suami dan istri 

yaitu pada tuturan sudah sampai juz berapa Bu? dan baru juz satu, kan sebelumnya 
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tiyo masih iqro‟ Pak. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa 

Madura ke bahasa Indonesia. 

(16) KONTEKS : ANAK YANG BERCERITA KEPADA IBUNYA 

TENTANG ADIKNYA YANG GEMAR MENANGIS. 

 

 Anak  : Embu longsang-langsing 

    [∂mb
 
u loŋsaŋ-laŋsIŋ] 

    ' Bu rasanya males' 

     Ibu  : Kenopo? 

     [k∂nƆpƆ] 

     „Kenapa? 

Anak : Sabban are nanges jareya kalakowanna 

  [sabban are naŋes jarɛya kalakƆwanna] 

  „Setiap hari nangis itu kerjaanya‟ 

Ibu  : Ya namanya juga anak kecil. 

Anak  : Iya Bu capek. 

 

 (data 34) 

Tuturan (16) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  anak (P1) dan ibu (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perihal keluhan anak tentang adiknya. Dalam alih kode tersebut 

terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut 

dimulai oleh anak yang menggunakan kode bahasa Madura yang bertutur kepada ibu. 

Ibu menjawab dengan menggunakan kode bahasa Madura sesuai dengan kode yang 

digunakan anak pada awal tuturan, beditu juga anak yang masuh menggunakan kode 

bahasa Madura. Kemudian ibu beralih mengguanakan kode bahasa Indonesia dan 

anak mengikuti beralih menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena 

dirasa lebih mudah dalam berkomunikasi.  
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Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak dan ibu 

yaitu pada tuturan ya namanya juga anak kecil dan iya Bu capek. Dari penggalan 

tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. 

(17) KONTEKS : IBU MENASEHATI ANAKNYA AGAR MINUM 

VITAMIN UNTUK MENJAGA KESEHATAN 

Ibu  : Sopaya sehat mon ngakan etambhai vitamin 

       [Sopaja sɛhat mon ŋakan ɛtambʰai vitamin] 

      „Supaya sehat kalau makan tambah vitamin‟ 

Anak  : Iya Bu nanti beli di apotek 

Ibu  : Ya jaga kesehatan, lagi musim sakit ini memang 

(data 21) 

Tuturan (17) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu mernasehati agar membeli vitamin. Dalam alih kode tersebut terjadi 

alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai 

oleh ibu yang menggunakan kode bahasa Madura yang bertutur kepada anak. Anak 

menjawab dengan menggunakan kode bahasa Indonesia, kemudian ibu beralih 

mengguanakan kode bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena dirasa lebih mudah 

dalam berkomunikasi.  

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak dan ibu 

yaitu pada tuturan iya Bu nanti beli di apotek dan ya jaga kesehatan, lagi musim sakit 

ini memang . Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura 

ke bahasa Indonesia. 
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(18) KONTEKS : AYAH MEMASTIKAN ANAKNYA SUDAH MAKAN 

ATAU BELUM SEBELUM BERANGKAT SEKOLAH 

 

Ayah   : Bakna ella mare ngakan 

   [ba?na ella marɛ ŋakan] 

                       „Kamu sudah makan?  

Anak   : Belum pak 

Ayah   : Makan dulu, sebelum berangkat ya 

Anak  : Yo Pak, sadelok neh 

     [Yɔ pa?, sadelo? nɜh] 

     „Iya Pak sebentar lagi. 

Ayah  :Sakek lo 

    [sakɜ? lo] 

    „sakit lo‟ 

Anak  :Iyo pak ki ngakan 

    [IyƆ pa? ki ŋakan] 

      „Iya Pak ini makan‟ 

 

 (data 22) 

Tuturan (18) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  ayah (P1) dan anak 

(P2). Topik yang dibicarakan yaitu perbincangan ayah yang menyuruh 

anaknya makan. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa 

Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ayah yang 

menggunakan kode bahasa Madura yang bertutur kepada anak. Kemudian 

anak menjawab dengan bahasa Indonesia begitu juga dengan ayah yang 

mengikuti beralih menggunakan kode bahasa Indonesia. Pada tuturan 

selanjutnya ayah dan anak kembali beralih menggunakan kode bahasa Madura 

hal ini dilakukan karena dirasa lebih komunikatif. 
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Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak 

dan ayah seperti pada tuturan belum pak dan makan dulu sebleum berangkat 

ya. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura 

ke bahasa Indonesia. 

(19) KONTEKS : ANAK BERTANYA KEPADA IBUNYA ADIKNYA SUDAH 

PULANG ATAU BELUM 

   

Anak : Ali kamma? 

 [Ali kamma] 

 „Ali kemana?‟ 

Ibu : Ali entar alakoh 

  [Ali ∂ntar alakƆh] 

 „Ali pergi kerja‟ 

Anak : Alakoh ? 

  [alakƆh] 

  „Kerja? 

Ibu : iya sekarang Ali sudah kerja. 

Anak : Jam segini belum pulang? 

Ibu : Iya belum, pulangnya kan jam empat sore. 

 

 (data 23) 

Tuturan (19) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  anak (P1) dan ibu (P2). 

Topik yang dibicarakan yaitu mencari saudaranya yang sedang bekerja. Dalam 

alih kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. 

Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh anak yang menggunakan kode bahasa 

Madura yang bertutur kepada ibu. Kemudian ibu menjawab dengan bahasa 

Madura sesuai kode yang digunakan anak pada awal tuturan begitu juga anak 

yang masih menggunakan kode bahasa Madura. Kemudian Ibu beralih 
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menggunakan kode bahasa Indonesia begitu juga dengan anak yang mengikuti 

beralih menggunakan kode bahasa Indonesia. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak dan 

ibu seperti pada tuturan iya sekarang Ali sudah kerja, jam segini belum pulang?, 

dan iya belum, pulangnya kan jam empat sore. Dari penggalan tuturan tersebut 

arah alih kode yaitu dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. 

(20) KONTEKS  : PERBINCANGAN IBU KEPADA ANAKNYA, IBU 

BERTANYA KEPADA MASUK KERJA ATAU TIDAK 

 

Ibu   : Maneh rek asup kerja moal? 

    [manɛh rɛ? asup kerja mƆal]  

    „Kamu mau masuk kerja tidak?‟ 

Anak  : Tidak Bu, lagi enggak enak badan 

Ibu   : Maneh sakek? 

     [manɛh sakɛ?] 

     „kamu sakit? 

Anak  : sakek kapala 

    [ sakɛ? Kapala] 

     „sakit kepala‟ 

Ibu   : Iyaa sudah, istirahat  

(data 24) 

Tuturan (20) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara Ibu(P1) dan anak (P2). 

Topik yang dibicarakan yaitu pertanyaan ibu tentang keadaan keshatan anak. 

Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa 

Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ibu yang menggunakan kode 

bahasa Madura ketika bertutur bertutur kepada anak. Anak menjawab dengan 

menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ibu bertanya dengan bahasa Madura 
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sesuai kode yang digunakan pada awal tuturan begitu juga anak yang 

menggunakan kode bahasa Madura. Kemudian Ibu beralih menggunakan kode 

bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak dan 

ibu seperti pada tuturan enggak Bu lagi enggak enak badan dan yasudah istirahat. 

Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura ke 

bahasa Indonesia. 

(21) KONTEKS  : KAKA MEMERINTAHKAN ADIKNYA AGAR BISA 

LEBIH CEPAT BERSIAP-SIAP KARENA AKAN PERGI  

Kakak  : Ali mayuh berangkat ! 

     [Ali mayUh b∂raŋkat ] 

     „Ali ayo berangkat 

Adik  : Iyo 

    [iyƆ] 

   „Iya‟ 

Kakak   : jek abit abit dulien ! 

    [jɛ? abit abit duli?∂n] 

    „jangan lama-lama cepetan‟ 

Adik  : Sabar, sebentar lagi 

(data 25) 

Tuturan (21) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara kakak (P1) dan adik (P2). 

Topik yang dibicarakan yaitu ajakan agar segera berangkat. Dalam alih kode 

tersebut terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur 

tersebut dimulai oleh kakak yang menggunakan kode bahasa Madura ketika 

bertutur bertutur kepada adik. Adik menjawab dengan menggunakan bahasa 

Madura, kemudian kakak meminta dengan bahasa Madura sesuai kode yang 



57 

 

  

 

digunakan pada awal tuturan. Kemudian adik beralih menggunakan kode bahasa 

Indonesia hal ini dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh adik 

seperti pada tuturan iya sebentar lagi. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih 

kode yaitu dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. 

(22) KONTEKS  :AYAH BERCERITA KEPADA ANAKNYA TENTANG 

KEMANJURAN OBAT YANG DIBERIKAN ISTRINYA. 

Ayah  : Rapaepon jhamo dhadhingghalan mamaqna mandhi ongghu. 

   [rapa?epon jhẚmƆ dhadhIŋghalan mama?na mandhi Ɔŋghu] 

  „Ternyata obat yang dikasih Ibumu manjur betul‟ 

Anak   : Obat apa Pak? 

Ayah  : Obat diare. 

(data 26) 

Tuturan (22) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ayah (P1) dan anak (P2). 

Topik yang dibicarakan yaitu pengakuan kemujaraban obat. Dalam alih kode 

tersebut terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur 

tersebut dimulai oleh ayah yang menggunakan kode bahasa Madura ketika 

bertutur bertutur kepada anak. Kemudian anak menjawab dengan menggunakan 

bahasa Indonesia, begitu juga dengan ayah yang beralih juga dengan 

menggunakan bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena dinilai lebih 

komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak dan 
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ayah seperti pada tuturan obat apa apak? Dan obat diare. Dari penggalan tuturan 

tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. 

(23) KONTEKS  : IBU MENGELUH PADA ANAK PEREMPUANNYA 

TENTANG MAHALNYA HARGA IKAN. 

Ibu  : Ceq larangnga jhukoq areya. 

   [cɛ? laraŋŋƆ jhUkƆ? arɛya] 

  „mahal sekali harga ikan ini‟ 

 Anak  : Ikan apa Buk? 

 Ibu  : Ikan tuna.  

(data 27) 

Tuturan (23) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ibu (P1) dan anak (P2). 

Topik yang dibicarakan yaitu keluhan harga ikan naik. Dalam alih kode tersebut 

terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut 

dimulai oleh ibu yang menggunakan kode bahasa Madura ketika bertutur kepada 

anak. Kemudian anak menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia, begitu 

juga dengan ibu yang beralih juga dengan menggunakan bahasa Indonesia hal ini 

dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak dan 

ibu seperti pada tuturan ikan apa Buk dan ikan tuna. Dari penggalan tuturan 

tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. 
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(24) KONTEKS :ADIK BERCERITA KEPADA KAKAKNYA TENTANG 

TEMANNYA YANG JARANG MASUK SEKOLAH. 

Adik  : Dhibiqna ropana sakeq. 

   [dhibi?na rƆpana sakɛ?] 

  „Dia ternyata sakit‟ 

Kakak  :Sakek apa? 

   [sakɜ? Apa] 

    „Sakit apa?‟ 

Adik  : Sakit typus mbak. 

Kakak  : sudah berapa lama? 

Adik  : Sudah seminggu mbak. 

(data 28) 

Tuturan (24) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara kakak (P1) dan adik (P2). 

Topik yang dibicarakan yaitu menceritakan teman yang sedang sakit. Dalam alih 

kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa 

tutur tersebut dimulai oleh adik yang menggunakan kode bahasa Madura ketika 

bertutur kepada kakak. Kaka menjawab dengan bahasa Madura sesuai dengan 

kode yang digunakan oleh adik. Kemudian adik menjawab dengan menggunakan 

bahasa Indonesia, begitu juga dengan kakak yang beralih juga dengan 

menggunakan bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena dinilai lebih 

komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh kakak 

dan adik seperti pada tuturan sakit typus mbak, sudah berapa lama? , dan sudah 

seminggu mbak. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa 

Madura ke bahasa Indonesia. 
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(25) KONTEKS : KAKAK BERTANYA KEPADA ADIKNYA MAU PERGI 

KEMANA SAAT LIBURAN AKHIR PEKAN. 

Kakak  : Tang aljhalana da qemna baqna? 

    [taŋ aljhalana dʰa qɛmna baqna] 

   „Dik, mau pergi kemana kamu? 

Adik  : Belum tahu mas. 

Kakak  : Nanti kalau mau keluar kuncinya taruh di atas pintu. 

(data 31) 

 Tuturan (25) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara kakak (P1) dan adik (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu tentangkeberadaan  menaruh kunci. Dalam alih kode tersebut terjadi 

alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai 

oleh kakak yang menggunakan kode bahasa Madura ketika bertutur kepada adik. 

Adik  menjawab engan bahasa bahasa Indonesia, kemudian kaka mengikuti beralih 

menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena dinilai lebih 

komunikatif. 

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh kakak dan adik 

seperti pada tuturan belum tahu mas , dan nanti kalua mau keluar kuncinya taruh di 

atas pintu. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura 

ke bahasa Indonesia. 

(26) KONTEKS : IBU MEMINTA ANAKNYA UNTUK MENGAMBILKAN 

IKAN DI KULKAS UNTUK DIGORENG. 

Ibu  : Kalaqaghi jukok rowa 

    [kalaqoghi jUkƆ? rƆwa] 

   „Ambilkan ikan itu‟ 

Anak  : Dimana Bu? 

Ibu  : Di kulkas. Ambil lima ekor 



61 

 

  

 

(data 37) 

 Tuturan (26) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perintah mengambilkan ikan. Dalam alih kode tersebut terjadi alih 

kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh 

ibu yang menggunakan kode bahasa Madura ketika bertutur kepada adik. anak 

menjawab engan bahasa bahasa Indonesia, kemudian kaka mengikuti beralih 

menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena dinilai lebih 

komunikatif. 

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu dan anak 

seperti pada tuturan di mana bu dan di lemari es, ambil lima ekor. Dari penggalan 

tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. 

 

(27) KONTEKS :AYAH BERTANYA KEPADA ANAKNYA, BERANGKAT 

KE MADURA NAIK APA. 

Ayah  : Nompak apa baqna entar ka Madura? 

   [nƆmpa? apa baqna ɛntar ka Madura] 

   „naik apa kamu berngkat ke Madura‟ 

Anak  : Naik bus saja Pak. 

Ayah  : Berangakat jam berapa? 

Anak  : Nanti sore Pak jam 3. 

(data 40) 

 Tuturan (27) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ayah (P1) dan anak (P2). Topik 

yang dibicarakan yaitu pertnyaan tentang kendaan yang akan dipakai. Dalam alih 

kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Peristiwa 
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tutur tersebut dimulai oleh ayah yang menggunakan kode bahasa Madura ketika 

bertutur kepada anak. Anak menjawab engan bahasa bahasa Indonesia, kemudian 

ayah mengikuti beralih menggunakan kode bahasa Indonesia dan pada tuturan 

selanjutnya masih menggunakan kode bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena 

dinilai lebih komunikatif. 

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ayah dan 

anak seperti pada tuturan naik bus pak, berangkat jam berapa, dan jam tiga sore. 

Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Madura ke 

bahasa Indonesia. 

4.3 Alih Kode Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa 

Alih kode yang berupa alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa 

ditemukan dan dilakukan oleh masyarakat tutur. Hal ini dilakukan karena pada 

masyarakat Gunungpati melakukan kontak bahasa dengan masyarakat pendatang 

atau mahasiwa sehingga mengharuskan beralih bahasa dan kebiasaan tersebut 

terbawa ketika berkomunikasi dengan anggota keluarga. Berikut penggalan 

tuturan yang terdapat alih kode tersebut. 
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(28) KONTEKS : PERBINCANGAN SUAMI DAN ISTRI SEDANG 

MENYUAPI KEPONAKANNYA YANG MASIH BAYI. 

 

Suami  : Hampir habis ya Yan. 

Istri  : Ki wes meh entek. 

    [ki wes mɛh ∂ntɛ?] 

    „Ini sudah hampir habis‟ 

Suami  : Gerek rung emploan. 

    [gere? rUŋ ∂mplƆan] 

    „Tinggal dua suapan‟ 

Istri  : Mau isuk ra gelem mangan. 

    [mau IsU? ra g∂lem maŋan] 

    „ Tadi pagi tidak mau makan‟ 

Suami   : Iki dientekke yo Yan. 

  [ iki di∂nte?ke Yɔ Yan]. 

  „Ini dihabiskan ya Yan‟ 

 

 (data 19) 

 Tuturan (28) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara suami (P1) dan istri (P2). Topik 

yang dibicarakan yaitu tentang pola makan keponakannya. Dalam alih kode 

tersebut terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Peristiwa tutur 

tersebut dimulai oleh suami yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika 

bertutur kepada istri. Istri menjawab dengan kode bahasa Jawa, kemudian suami 

mengikuti beralih menggunakan kode bahasa Jawad an terjadi pada tuturan 

selanjutnya hal ini dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. 

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Alih kode itu ditunjukkan oleh istri dan suami 

seperti pada tuturan ki wes meh entek, gerek rung emploan, mau isuk ra gelem 
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mangan, dan iki ngko dientekke yo Yan. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih 

kode yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. 

(29) KONTEKS : KAKA YANG MENGAJAK ADIKNYA MEMBELI 

JAJANAN, TETAPI BELUM MEMBAWA UANG DAN MENYURUH 

ADIKNYA PULANG AMBIL UANG TERLEBIH DAHULU. 

 

Kakak  : Dik, beli jajan yuk 

Adik  : Ayo. 

Kakak  : Eh. jalok duwet sek kono ! 

        [Eh ⁿjalo? dʰuwIt sI? kƆnƆ] 

                „Eh. Minta uang dahulu sana !‟ 

Adik  : Kowe to mbak 

               [kowe tƆ mba?] 

   „kamu aja mbak‟ 

Kakak  : Nak seng jalok aku ngko ra dikei dik 

    [ nal sIŋ ⁿjalƆ? aku ŋko ra dikei dI?] 

   „ Kalau aku yang minta nanti tidak dikasih Dik‟ 

 

 

(data 07) 

  Tuturan (29) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara adik (P1) dan kaka (P2). 

Topik yang dibicarakan yaitu perihal ajakan kakak untuk beli jajan. Dalam alih 

kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Peristiwa 

tutur tersebut dimulai oleh kakak yang menggunakan kode bahasa Indonesia 

ketika bertutur kepada adik. adik menjawab dengan kode bahasa Indonesia, 

kemudian kakak beralih menggunakan bahasa Jawad an adik mengikuti beralih 

menggunakan kode bahasa Jawa dan terjadi pada tuturan selanjutnya hal ini 

dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. 
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 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Alih kode itu ditunjukkan oleh kakak dan adik 

seperti pada tuturan eh. jalok duwet sek kono, kowe to mbak, dan nak seng jalok 

aku ngko ra dikei dik. Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. 

(30) KONTEKS : SEKELUARGA SEDANG BERMAIN BERSAMA 

DENGAN KEPONAKANNYA YANG MASIH BAYI DAN BARU BISA 

BERDIRI. 

  Ayah  : Ayo Yan jalan. 

Anak  : Berdiri, jongkok berdiri jongkok 

Ibu  : Yo gelem ngadek 

      [yo g∂lem ŋade?]  

      „Ya mau berdiri‟ 

Ayah  : Ayo sini Yan. 

Ibu  : Iku rung iso mlaku. 

     [iku rUŋ iso ml ku] 

     „Ini belum bisa jalan‟ 

(data 14) 

 Tuturan (30) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ayah (P1) anak (P2), 

dan ibu. Topik yang dibicarakan yaitu perihal tumbuh kembang ponakannya. 

Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Jawa. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh ayah yang menggunakan kode 

bahasa Indonesia ketika bertutur kepada anak dan ibu. Anak menjawab 

dengan mengikuti kode bahasa Indonesia, kemudian ibu beralih menggunakan 

bahasa Jawa. Kemudian  ayah masih tetap menggunakan bahasa Indonesia, 

ibu beralih menggunakan kode bahasa Jawa hal ini dilakukan karena dinilai 

lebih komunikatif. 
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 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu seperti pada 

tuturan Yo gelem ngadek dan iku rung iso mlaku. Dari penggalan tuturan tersebut 

arah alih kode yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. 

(31) KONTEKS : ANAK MEMBERITAHUKAN KEPADA IBUNYA 

KALAU ADA KUCING YANG INGIN MASUK RUMAH. 

Anak  : Bu ada kucing ! 

Ibu  : Endi? 

    [∂ndi] 

    „di mana?‟ 

Anak  :Neng ngarep pintu. 

    [nIŋ ŋar∂p pintu] 

    „Di depan pintu‟ 

Ibu  : Nggak ada, ah kamu 

Anak  : Tadi ada, sudah lari mungkin 

Ibu  : Ngapusi, Tik kowe sing tak gusah malah 

   [ŋapusi Tik kowe sIŋ ta? gusah malah. 

   „ bohong Tik, kamu nanti yang usir 

Anak  : Lah dikiro aku kucing 

  [ lah dikiro aku kucIŋ] 

  „ dikir aku kucing‟ 

 

 

(data 15) 

 Tuturan (31) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. 

Tuturan tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara anak (P1) dan  ibu. 

Topik yang dibicarakan yaitu perihal ada kucing. Dalam alih kode tersebut 

terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Peristiwa tutur 

tersebut dimulai oleh anak yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika 

bertutur kepada ibu. Ibu menjawab dengan kode bahasa jawa, kemudian anak 

beralih menggunakan bahasa Jawa. Tuturan itu berlanjut dengan 
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menggunakan kode bahasa Jawa dan berlangsung sampai akhir tuturan hal ini 

dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. 

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu 

dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak 

dan ibu seperti pada tuturan endi?, neng ngarep pintu, Ngapusi, Tik kowe sing 

tak gusah malah, lah dikiro aku kucing . Dari penggalan tuturan tersebut arah 

alih kode yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. 

 

(32) KONTEKS : BERBICANGAN ANAK KEPADA IBUNYA 

YANG MENGELUH CAPEK KARENA HARI LIBURNYA TETAP 

MASUK KARENA KEGIATAN DRUMBAND. 

Anak  : Bu capek nggak libur. 

Ibu  : La kamu milih drumband apa libur? 

Anak  : Drumband 

Ibu : La kok ngeluh wae weroh kancane libur meri. La piye 

mileh libur opo drumband nak milih libure yo malah 

beneran duitku balik. 

[la ko? ŋ∂lUh wa?e w∂rƆh kancane libUr mɛri. La piyɛ 

milɛh libUr ƆpƆ dramben na? milɛh libUre yƆ malah 

b∂n∂ran du?etku ᵐbale?] 

„Kok ngeluh terus  lihat temennya libur iri. Bagimana 

mau libur apa drumband kalau milih liburnya ya malah 

kebetulan uangku kembali‟ 

(data 16) 

 Tuturan (32) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  anak  (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu keluhan anak tentang ektrakulikuner. Dalam alih kode tersebut 

terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Peristiwa tutur tersebut 

dimulai oleh anak yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika bertutur kepada 

ibu. Ibu menjawab dengan kode bahasa Indonesia sesuai dengan kode yang 
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digunakan pada awal tuturan. Kemudian ibu beralih menggunakan bahasa Jawa hal 

ini dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan la kok ngeluh wae weroh kancane libur meri. 

La piye mileh libur opo drumband nak milih libure yo malah beneran duitku balik. 

Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Jawa. 

4.4 Alih Kode dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Madura 

Seperti alih kode dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia, alih kode yang 

berupa alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura juga ditemukan. Hal ini 

terjadi pada masyarakat asal Madura yang telah bertempat tinggal di Gunungpati. 

Berikut uraian dari wujud alih kode tersebut. 

(33) KONTEKS : PERBICANGAN SUAMI KEPADA ISTRI YANG 

MEMINTA OBAT SAJA DARIPADA HARUS PERIKSA KE DOKTER. 

Istri  : Ke dokter saja ya. 

Suami  : Kaula nyo qon ngenoma jhamo bisaos 

    [kaula ñƆ qon ŋ∂noma jhamƆ bisaos] 

    „Saya minta minum obat saja‟ 

Istri   : Iya tapi nanti harus ke dokter juga. 

(data 33) 

 Tuturan (33) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara istri (P1) dan suami (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu permintaan istri untuk periksa ke dokter. Dalam alih kode tersebut 

terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Peristiwa tutur tersebut 

dimulai oleh istri yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika bertutur kepada 
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suami. Suami menjawab dengan kode bahasa Indonesia, kemudian istri beralih 

menggunakan bahasa Madura sesuai dengan kode yang digunakan di awal tuturan hal 

ini dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Alih kode itu ditunjukkan oleh suami yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan kaula nyo qon ngenoma jhamo bisaos. Dari 

penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

(34) KONTEKS : ANAK MEMINTA IZIN KEPADA AYAHNYA UNTUK 

PERGI KE SIMPANG LIMA BERSAMA TEMAN-TEMANNYA. 

  Ayah  : Mau kemana? 

Anak  : Apa olle sengkoq entar ka simpang lima? 

   [apa Ɔllɛ sɛŋko? ∂ntar simpaŋ lima] 

  „Apa boleh aku pergi ke simpang lima?‟ 

Ayah  : Iyo olle. 

  [iyƆ Ɔlle] 

             „iya boleh‟  

Anak  : Iya Pak 

Ayah  : Ati-ati ojo ngebut-ngebut. 

   [ati-ati ƆjƆ ŋ∂bUt- ŋ∂bUt. 

   „Hati-hati jangan ngebut-ngebut‟ 

(data 35) 

 Tuturan (34) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara ayah (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu permintaan izin buat main ke simpang lima. Dalam alih kode 

tersebut terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Peristiwa tutur 

tersebut dimulai oleh ayah yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika bertutur 

kepada anak. Anak menjawab dengan kode bahasa Madura, kemudian ayah beralih 

menggunakan bahasa Madura sesuai dengan kode yang digunakan anak tuturan hal 
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ini dilakukan karena dinilai lebih komunikatif. Kemudian anak beralih menggunakan 

kode bahasa Indonesia dan ayah kembali beralih menggunakan bahasa Madura. 

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Alih kode itu ditunjukkan oleh suami yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan kaula nyo qon ngenoma jhamo bisaos. Dari 

penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Madura. 

(35) KOTEKS  : IBU YANG BERKATA KEPADA ANAKNYA TALI 

PADA KAYU KURANG KOKOH. 

Anak  : Bu, talinya sudah kuat? 

Ibu  : Talena korang koko. 

   [talena kƆraŋ kƆkƆ] 

  „talinya kurang kuat‟ 

Anak  : Iya Bu. 

(data 29) 

 Tuturan (35) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara anak (P1) dan ibu (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perihal kekuatan tali. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh anak yang 

menggunakan kode bahasa Indonesia ketika bertutur kepada ibu. Ibu menjawab 

dengan kode bahasa Madura, kemudian anak tetap menggunakan bahasa Indonesia 

sesuai dengan kode yang digunakan anak di awal tuturan tuturan hal ini dilakukan 

karena dinilai lebih komunikatif.  

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak yang 
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menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan bu, talinya sudah kuat? Dan iya Bu . Dari 

penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Madura. 

(36) KONTEKS :KAKAK BERTANYA KEPADA ADIKNYA TENTANG 

KEBERADAAN IBUNYA. 

Kakak  : Dek, Ibu pergi kemana? 

Adik  : Ibu entar ka pasar. 

   [ibu ∂ntar ka pasar] 

   „Ibu pergi ke pasar. 

Kakak  : iya sudah Dik 

(data 30) 

 Tuturan (36) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara kakak (P1) dan adik (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu perihal keberadaan ibu. Dalam alih kode tersebut terjadi alih kode 

dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Peristiwa tutur tersebut dimulai oleh kakak 

yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika bertutur kepada adik. Adik  

menjawab dengan kode bahasa Madura, kemudian anak tetap menggunakan bahasa 

Indonesia sesuai dengan kode yang digunakan anak di awal tuturan tuturan hal ini 

dilakukan karena dinilai lebih komunikatif.  

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Alih kode itu ditunjukkan oleh anak yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan dek ibu pergi kemana? dan iya sudah dik. 

Dari penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Madura. 
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(37) KONTEKS  : AYAH MEMBERITAHU ANAKNYA YANG AKAN KE 

SUARABAYA, TENTANG JADWAL PEMBERANGKATAN BUS. 

Anak  : Pak jam berapa nanti berangkatnya? 

Ayah  : Bis jareya mangkat lem malem. 

   [bis jarɛya maŋkat l∂m mal∂m] 

   „Busnya berangakat sore‟ 

Ibu  :Nanti hati-hati ya. 

(data 32) 

 Tuturan (37) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  anak (P1) dan ayah (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu pertanyaan tentang keberangkatan bus. Dalam alih kode tersebut 

terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Peristiwa tutur tersebut 

dimulai oleh anak yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika bertutur kepada 

ayah. Ayah menjawab dengan kode bahasa Madura, kemudian anak tetap 

menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kode yang digunakan anak di awal 

tuturan tuturan hal ini dilakukan karena dinilai lebih komunikatif.  

Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjukkan oleh ayah yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan bis jareya mangkat lem malem. Dari 

penggalan tuturan tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

(38) KONTEKS  : IBU MEMINTA ANAKNYA UNTUK MENYAPU 

RUMAH. 

Ibu  : Anik.? 

Anak  : Iya Bu, ada apa? 

Ibu  : Sapowe roma rera 

   [sapowe rƆma rɛra] 

   „sapulah rumah ini‟ 

Anak  : iya Bu 

(data 36) 
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 Tuturan (38) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Sekaran. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  ibu (P1) dan anak (P2). Topik yang 

dibicarakan yaitu pertanyaan tentang perintah menyapu lantai. Dalam alih kode 

tersebut terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Peristiwa tutur 

tersebut dimulai oleh ibu yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika bertutur 

kepada anak. Anak menjawab dengan kode bahasa Indonesia, kemudian ibu tetap 

menggunakan bahasa, kemudian anak menjawab dengan kode bahasa 

Indonesiatuturan tuturan hal ini dilakukan karena dinilai lebih komunikatif.  

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan sapowe roma rera . Dari penggalan tuturan 

tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

(39) KONTEKS  : IBU MEMERINTAHKAN ANAKNYA AGAR TIDAK 

TIDUR DI TERAS. 

Anak  : Bu, ngantuk. 

Ibu  : Jhak tedung ediya ! 

   [jho? tɛdUŋ ɛdiya] 

   „Jangan tidur disini‟ 

Ayah  : Tidur di kamar sana 

(data 38) 

 

 Tuturan (39) terjadi pada sebuah keluarga di kelurahan Patemon. Tuturan 

tersebut terjadi dalam situasi nonformal antara  anak (P1) dan ibu (P2), ayah (P3). 

Topik yang dibicarakan yaitu perihal perintah untuk tidur di kamar. Dalam alih kode 

tersebut terjadi alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Peristiwa tutur 

tersebut dimulai oleh anak yang menggunakan kode bahasa Indonesia ketika bertutur 
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kepada ibu dan ayah. Ibu menjawab dengan kode bahasa Indonesia, kemudian ayah 

menanggapi menggunakan bahasa bahasa Indonesia hal ini dilakukan karena dinilai 

lebih komunikatif.  

 Dengan demikian, sesuai dengan konteks telah terjadi alih kode, yaitu dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Alih kode itu ditunjukkan oleh ibu yang 

menanggapi tuturan anak , yaitu tuturan Jhak tedung ediya !. Dari penggalan tuturan 

tersebut arah alih kode yaitu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Alih Kode  

  Dalam berkomunikasi dengan anggota keluarga masyarakat Gunungpati 

menggunakan bahasa yang dikuasai, dalam penggunaan bahasa di ranah keluarga 

setiap penutur harus memilih bahasa yang digunakan. Pemilihan bahasa yang 

digunakan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pokok pembicaraan 

sosiolinguistik yang diutarakan Fishman, yaitu who speak, what langue, to whom, 

when, and what end. Atau dalam bahasa Indonesia seperti siapa yang berbicara, 

dengan siapa berbicara, tentang topik apa yang dibicarakan, dan di mana peristiwa 

tutur terjadi. Berdasarkan hal tersebut penggunaan  bahasa tidak bisa dipisahkan oleh 

faktor sosial budaya dari suatu masyarakat. Hal serupa terjadi dalam fenomena alih 

kode dalam ranah keluarga pada masyarakat Kecamatan Gunungpati Kota semarang. 

Alih kode ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial budaya oleh 

masyarakat tutur. Ada beberapa sebab yang melatarbelakangi terjadinya alih kode 
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dalam ranah keluarga pada masyarakat Gunungpati diantaranya (1) membagkitkan 

rasa humor, (2) hadirnya orang ketiga (3) peralihan pokok pembicaraan. 

4.2.1   Membangkitkan Rasa Humor 

 Alih kode karena untuk membangkitkan rasa humor terlihat pada peristiwa 

tutur sebagai berikut. 

(16) KONTEKS : ANAK MEMBERITAHUKAN KEPADA IBUNYA 

KALAU ADA KUCING YANG INGIN MASUK RUMAH. 

Anak  : Bu ada kucing ! 

Ibu  : Endi? 

    [∂ndi] 

    „di mana?‟ 

Anak  :Neng ngarep pintu. 

    [nIŋ ŋar∂p pintu] 

    „Di depan pintu‟ 

Ibu  : Nggak ada, ah kamu 

Anak  : Tadi ada, sudah lari mungkin 

Ibu  : Ngapusi, Tik kowe sing tak gusah malah 

   [ŋapusi Tik kowe sIŋ ta? gusah malah. 

   „ bohong Tik, kamu nanti yang usir 

Anak  : Lah dikiro aku kucing 

  [ lah dikiro aku kucIŋ] 

  „ dikir aku kucing‟ 

 

 Peristiwa tutur tersebut terjadi pada situai nonformal antara ibu dan anak, 

tuturan anak dimulai dengan kode bahasa Indonesia untuk memberitahukan kalau ada 

kucing di dalam rumah. Ibu menggunakan kode bahasa Jawa ngoko dan anak 

mengikuti beralih dengan menggunakan kode bahasa Jawa ngoko. Ibu kembali 

beralih menggunakan kode bahasa Indonesia dan anak mengikuti beralih dengan kode 

bahasa Indonesia. Pada akhir tuturan ibu beralih menggunakan kode bahasa Jawa dan 
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diikuti anak seperti pada tuturan ngapusi Tik,kowe sing tak gusah malah dan la 

emange aku kucing, peralihan kode ini dilakukan untuk membangkitkan rasa humor. 

(7) KONTEKS : ANAK TANYA KEPADA IBUNYA CELANANYA SUDAH 

KERING APA BELUM KARENA BESOK PAGINYA AKAN DIPAKAI, 

NAMUN SI IBU MENJAWAB DENGAN  BERCANDA. 

Anak : Celonone wes kering? 

      [c∂lƆnƆne wes k∂rIŋ] 

      „Celananya udah kering? 

Ibu  : Durung. 

            [durUŋ] 

      „Belum‟ 

Anak : La bajune? 

       [la bajune] 

             „Kalau bajunya?‟ 

Ibu  : Basah semua, kan kamu basahi. 

Anak : La aku pakai apa? 

Ibu  : Yo gowo celonone mbahe 

      [yƆ ŋgƆwƆ c∂lƆnƆne mb   ɛ] 

       „Ya pakai celananya kakekmu] 

Anak : Yo emoh 

    [yƆ ∂mƆh] 

    „Ya tidak mau‟ 

 

Peristiwa tutur tersebut terjadi pada situai nonformal antara ibu dan anak, 

tuturan anak dimulai dengan kode bahasa Jawa bertanya celananya sudah kering apa 

belum. Ibu menanggapi dengan menggunkan kode bahasa Jawa ngoko dan anak 

masih tetap menggunakan kode bahasa Jawa ngoko. Kemudian Ibu beralih 

menggunakan kode bahasa Indonesia dan anak mengikuti beralih dengan kode bahasa 

Indonesia. Pada akhir tuturan ibu beralih menggunakan kode bahasa Jawa ngoko dan 

diikuti anak seperti pada tuturan yo nggowo celonone mbahe dan yo emoh, peralihan 

kode ini dilakukan untuk membangkitkan rasa humor. 
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(18) KONTEKS : ANAK BERTANYA KEPADA IBUNYA TENTANG 

KEBERADAAN SABUN, NAMUN SI IBU MENJAWABNYA DENGAN 

GAYA BERCANDA. 

  Ibu  : Tika,,, wes sore ndang adus 

      [Tika, wes sore ḍaŋ adUs] 

      „Tika sudah sore segera mandi‟ 

  Anak  : Iyo Bu. 

  Ibu  : Iya.. iya yo ndang menyat. 

      [iya. Iya yo ḍaŋ meňat] 

     „ iya.iya ya segera bernajak‟ 

Anak  : Buk? 

   [Bu?] 

  „Ibu?‟ 

Ibu  : Apa? 

Anak  : Kok sabunnya enggak ada? 

Ibu  : Ilang. dijimuk maling. 

    [ilaŋ dʰijimU? malIŋ] 

    „Hilang. Diambil maling‟ 

 

Peristiwa tutur tersebut terjadi pada situai nonformal antara ibu dan anak, 

tuturan ibu dimulai dengan kode bahasa Jawa ngoko memerintah anaknya untuk 

mandi. anak menanggapi dengan menggunkan kode bahasa Jawa ngoko dan anak 

masih tetap menggunakan kode bahasa Jawa ngoko. Kemudian Ibu beralih 

menggunakan kode bahasa Indonesia dan anak mengikuti beralih dengan kode bahasa 

Indonesia. Pada akhir tuturan ibu beralih menggunakan kode bahasa Jawa ngoko dan 

diikuti anak seperti pada tuturan ilang dijimuk maling, peralihan kode ini dilakukan 

untuk membangkitkan rasa humor. 
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4.2.2 Hadirnya Orang Ketiga 

 Pada peristiwa tutur dengan hadirnya orang ketiga terdapat dua kasuh yang 

ditemukan pada masyarakat tutur di Gunungpati yaitu peralihan dari bahasa Jawa ke 

bahasa Indonesia. Data yang dapat diamati sebagai berikut. 

(19) KONTEKS : IBU DAN AYAH SEDANG MENEGUR ANAKNYA 

YANG SEDANG MEMANJAT PAGAR KARENA ADA SEMUT. 

Ibu  : Pak, Fahri lahpo kae ? 

   [pa?, Fahri lahpo kae] 

  „Pak, Fahri sedang ngapain itu?‟ 

Ayah  : medun- medun nak tibo ! 

     [m∂dʰUn-m∂dʰUn na? tibƆ ] 

    „turun-turun kalau jatuh !‟ 

Anak : Ini ada semut kok. 

Ibu  : Turun nanti jatuh ! 

Ayah  : Medun nak tibo loro, sapune meh gawe opo? 

    [m∂dʰUn na? tibƆ lƆrƆ, sapune mɛh gawɛ ƆpƆ] 

    „ Turun kalau jatuh sakit, sapunya mau dibuat apa? 

Anak : Iya, Ini ada semut mau disapu. 

 

Pada peristiwa tutur tersebut terjadi pada situasi nonformal antara anak, ibu, 

dan ayah. Semula ibu dan ayah menggunakan kode bahasa Jawa ngoko, namun 

karena hadirnya orang ketiga (anak) yang sudah terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia seperti pada tuturan ini ada semut kok dan iya ini ada semut mau disapu. 

Kemudian ibu ikut beralih dari kode bahasa Jawa ngoko ke  kode bahasa Indonesia 

seperti pada tuturan turun nanti jatuh.  Hal ini terjadi karena faktor kehadiran orang 

ketiga.  
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(19) KONTEKS : SEKELUARGA SEDANG BERMAIN BERSAMA 

DENGAN KEPONAKANNYA YANG MASIH BAYI DAN BARU 

BISA BERDIRI. 

  Anak  : Pak, Yana wes iso ngadek 

     [ Pa? Yana wes isƆ ŋad∂?] 

      „Pak Yana sudah bias berdiri] 

  Ibu  : Iyo sepantarane malah wes ono sing iso mlaku 

      [iyƆ sepantarane malah wɜs ƆnƆ sIŋ isƆ mlaku] 

      „Iya seumurannya sudah ada yang bias jalan‟ 

  Ayah  : Ayo Yan jalan. 

Anak  : Berdiri, jongkok berdiri jongkok 

Ibu  : Yo gelem ngadek 

      [yo g∂lem ŋade?]  

      „Ya mau berdiri‟ 

Ayah  : Ayo sini Yan. 

Ibu  : Iku rung iso mlaku. 

     [iku rUŋ iso mlaku] 

     „Ini belum bisa jalan‟ 

Pada peristiwa tutur tersebut terjadai pada situasi nonformal antara anak, ibu, 

dan ayah. Semula anak dan ibu menggunakan kode bahasa Jawa ngoko, namun 

karena hadirnya orang ketiga (ayah) yang sudah terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia seperti pada tuturan ayo Yan jalan dan ayo sini ajalan. Kemudian anak 

ikut beralih dari kode bahasa Jawa ngoko ke  kode bahasa Indonesia seperti pada 

tuturan berdiri jongkong, berdiri jongkok.  Hal ini terjadi karena faktor kehadiran 

orang ketiga.  

4.2.3 Peralihan Pokok Pembicaraan 

 Pokok pembicaraan merupakan salah satu faktor pada seorang penutur dalam 

menentukan kode bahasa yang dipilih. Pada masyarakat tutur Gunungpati peralihan 

pokok pembicaraan dapat menyebabkan peralihan kode bahasa pada tuturan mereka. 

Peralihan kode yang diakibatkan karena peralihan pokok pembicaraan dapat berupa 
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peralihan kode bahasa Jawa ke kode bahasa Indonesia. Data yang dapat diamati 

sebagai berikut. 

(3) KONTEKS : IBU MENYURUH ANAKNYA AGAR TIDAK TERLALU 

KERAS DALAM MEMUTAR MUSIK PADA SPEAKER DI KAMAR. 

Ibu  : Zahra, lagi ngopo? 

  [ Zahra, lagI ŋƆpƆ] 

  „Zahra, lagi ngapain? 

Anak  : Lagi muter musik Bu. 

Ibu  : Iyo, .ojo banter-banter. 

  [iyo, ƆjƆ bant∂r-bant∂r] 

  „iya, jangan keras-keras volumenya‟ 

Anak  : Disetel nang TV iso? 

       [dis∂tel naŋ tivi isƆ] 

 „Dibuyikan di TV bisa?‟ 

Ibu  : Iya bisa 

Anak  :Ora iso iki 

       [ora isƆ iki] 

     „Tidak bisa ini‟ 

Ibu  : Iyo iki wes iso krungu 

        [iyƆ iki wes isƆ kruŋu] 

     „ Ini sudah bisa denger‟ 

 

 Peristiwa tutur tersebut dimulai dengan menggunakan kode bahasa Jawa 

ngoko untuk bertanya kepada anaknya. Anak beralih menggunakan bahasa Indonesia, 

dan ibu masih menggunakan kode bahasa Jawa ngoko  membicarakan tentang 

perintah mengecilkan volume musik. Selanjutnya anak beralih menggunakan bahasa 

Jawa karena penutur mengalihkan pokok pembicaraan dari masalah larangan 

memutar music dengan keras ke permaslahan televisi yang rusak. Pergantian kode 

oleh penutur tersebut terjadi karena penutur merasa lebih akrab dengan mitra tuturnya 

jika berkomunikasi dengan anggota keluarga sehingga penutur beralih menggunakan 

bahasa Jawa. 
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(6) KONTEKS : IBU MENANYAKAN KEPADA ANAKNYA KETIKA 

PULANG DARI SEKOLAH, UANG SAKUNNYA MASIH ATAU TIDAK. 

Ibu  : Kok jam semene wes balik? 

   [ko? jam s∂mene wɜs balI?] 

   „Kok jam segini sudah pulang?‟ 

Anak : Iyo gurune eneng rapat. 

   [iyƆ gurune rapat] 

   „iya gurunya rapat‟ 

Ibu  : Uang sakunya masih? 

Anak  : Habis Bu. 

Ibu  : Uang yang di atas lemari ? 

Anak : Masih kayaknya. 

Ibu  : Neng sekolah kok jajan terus. 

     [nIŋ s∂kolah kƆ? jajan t∂rUs] 

Peristiwa tutur tersebut dimulai dengan menggunakan kode bahasa Jawa 

ngoko untuk bertanya kepada anaknya. Anak menjawab dengan kode bahasa Jawa 

sesuai kode yang digunakan ibu. Kemudian ibu beralih menggunakan bahasa 

Indonesia, dan anak beralih menggunakan bahasa Indonesia karena penutur 

mengalihkan pokok pembicaraan dari masalah pulang sekolah ke maslah uang saku. 

Pergantian kode oleh penutur tersebut terjadi karena penutur merasa lebih akrab 

dengan mitra tuturnya ketika berkomunikasi dengan anggota keluarga sehingga 

penutur beralih menggunakan bahasa Jawa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Setelah melakukan analisis secara deskriptif dan menjawab semua rumusan 

masalah, maka dapat diambil simpulan. Simpulan tersebut mencakup wujud alih kode 

dan faktor yang menyebakan terjadinya alih kode pada masyarakat Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

 Wujud alih kode pada masyarakat Gunungpati terdiri atas alih kode dari  

bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, alih kode dari  bahasa Madura ke bahasa Indonesia, 

alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, dan alih kode bahasa Indonesia ke 

bahasa Madura. Temuan penelitian menunjukkan bahawa masyarakat Gunungpati 

relatif menggunakan peralihan bahasa, yaitu bahasa Jawa, Madura, dan bahasa 

Indonesia hal ini terjadi karena adanya kampus Unnes, sehingga mengharuskan 

masyarakat melakukan kontak bahasa dengan pendatang dan menggunakan lebih dari 

satu bahasa.  

 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode bahasa pada masyarakat 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut. (1) Hadirnya orang ketiga . 

(2) membangkitkan rasa humor. (3) peralihan topik pembicaraan. 

5.2 Saran 
 Berdasarkan analisis data dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran 

untuk penelitian selanjutnya sebagai beikut. 
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1).  Penelitian ini meruapakn penelitian eksploratif yang berhubungan dengan 

masalah peralihan kode pada masyarakat tutur dalam keluarga pada masyarakat 

Gunungpati yang jangkauannya masih luas. Oleh karean itu, penelitian 

peralihan kode bahasa masih perlu ditinjaklanjuti dengan penelitian bahasa yang 

serupa namun memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Dengan penelitian 

yang lebih sempit tersebut dimaksudkan agar analisis yang dilakukan dapat 

mencapai hal yang lebih mendasar pada maslah peralihan kode bahasa. 

2).   Dipandang dari segi sosiolinguistik, dimungkinkan adanya fenomena diglosia 

pada masyarakat dwibahasa, terutama pada masyarakat tutur di Gunungpati 

yang belum diungkap pada penelitian ini. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjut 

agar dapat diteliti lebih mendalam. Penelitian seperti ini bermakna dalam upaya 

pembinaan dan pengembangan bahasa Daerah. 

3).   Masyarakat asli Gunungpati dengan adanya perkembangan sosial budaya karena 

adanya kampus Unnes diharapkan menumbuhkan keinginan dan kebanggaan 

berbahasa Jawa dalam berkomunikasi dan mengajarkan berbahasa Jawa kepada 

anak-anaknya sehingga bahasa Jawa tetap terjaga dan tetap digunakan dalam 

berkomunikasi. Begitu juga dengan masyarakat pendatang asal Madura, 

Masyarakat Madura harus menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bahasa 

Madura dan tetap menggunakannya dengan masyarakat yang bersal dari 

Madura agar tetap terjaga dan tetap digunakan dalam berkomunikasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I 

1. Pedoman Pengamatan 

Deskripsi Lokasi 

Nama kelurahan : 

Jumlah RT  : 

Jumlah RW  : 

Jumlah Penduduk : 

Jumlah Keluarga  : 

No. Aspek-aspek yang diamati Data Lapangan Keterangan 

1. Keadaan sosial masyarakat 

Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

  

2. Penggunaan bahasa pada masyarakat 

Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

  

3. Penggunaan bahasa pada masyarakat 

Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang saat berinteraksi di dalam 

keluarga. 

 
 

  

 

 

 

2.Pedoman Wawancara 
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Nama  :  

Usia  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

Daftar Pertanyaan 

1. bahasa apakah yang anda gunakan sehari-hari dalam berkomunikasi dengan 

anggota keluarga? 

2. Mengapa anda menggunakan bahasa tersebut? 

3. Bahasa apa yang anda gunakan sehari-hari di luar lingkungan keluarga? 

4. Mengapa anda menggunakan bahasa tersebut? 

5. Apakah bapak/ibu masih mempertahankan bahasa daerah di dalam 

keluarga? Alasannya apa? 

6. Apakan bapak/ibu masih mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak 

anda? Mengapa? 
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Lampiran II 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran III 

KARTU DATA 

No. Data Peserta Tutur Alih kode 

yang terjadi 

2 

TP 2 (No. 2) 

Status : Ayah (P1) 

Umur  : 35 Tahun 

Jenis Kelamin: laki-

laki 

Pendidikan  : SMA 

Status  : Ibu (P2) 

Umur  : 34 Tahun 

Jenis 

Kelamin:Perempuan 

Pendidikan : SMA 

Status : Anak (P3) 

Umur : 5 Tahun 

Jenis kelamin : 

laki-laki 

Pendidikan : TK 

Bahasa Jawa 

ke Bahasa 

Indonesia 

KONTEKS : IBU DAN AYAH SEDANG MENEGUR ANAKNYA YANG SEDANG 

MEMANJAT PAGAR KARENA ADA SEMUT. 

Ayah  : medun- medun Nak tibo ! 

     [m∂dʰUn-m∂dʰUn na? tibƆ ] 

    „turun-turun kalau jatuh !‟ 

Ibu  : Kamu ngapain manjat-manjat? Turun nanti jatuh ! 

Anak : Ini ada semut kok. 

Ibu    : Medun nak tibo loro, sapune meh gawe opo? 

    [m∂dʰUn na? tibƆ lƆrƆ, sapune mɛh gawɛ ƆpƆ] 

    „ Turun kalau jatuh sakit, sapunya mau dibuat apa? 

Anak : Iya, Ini ada semut mau disapu. 

 

Analisis : 

Dari tuturan di atas data (2) telah terjadi alih bahasa, yaitu dari bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. 

Alih kode bahasa itu ditunjukkan oleh Ibu yang menanggapi tuturan Ayah, yaitu tuturan Kamu ngpain 

manjat-manjat? Turun nanti jatuh, kemudian Anak menanggapi dengan bahasa Indonesia “Ini ada 

semut kok, iya ini ada semut mau disapu. Sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gunungpati 

dahulu, ketika berkomunikasi dengan sesama masyakat menggunakan bahasa Jawa,. Namun ternyata 

setelah terjadi perkembangan sosial dan buadaya, masyarakat Gunungpati relatif menggunakan bahasa 

Indonesia dalam berkomunikasi, meskipun berkomunikasi di dalam ranah keluarga. 
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No. Data Peserta Tutur Alih kode yang 

terjadi 

3 

TP 1 (No. 

3) 

Status : Anak (P1) 

Umur  : 12 Tahun 

Jenis Kelamin: 

Perempuan 

Pendidikan  : SD 

Status  : Ibu (P2) 

Umur  : 35 Tahun 

Jenis 

Kelamin:perempuan 

Pendidikan : SMP 

Bahasa Jawa ke 

Bahasa Indonesia 

KONTEKS : CERITA ANAK KEPADA IBUNYA MENGENAI KEADAAN 

GEDUNG DI SEKOLAHNYA. 

     Anak : Iku gedung seng neng ngarep  yo lagek dibangun Buk. 

     [iku g∂dʰUŋ sIŋ nɛŋ ŋarep yƆ lagI? dibaŋUn Bu?] 

    „ Gedung yang di depan lagi dibangun juga Bu‟. 

Ibu  : terus tempat belajarnya dimana? 

Anak : yo neng gedung seng sebelahe Buk. 

    [yƆ nIŋ g∂dʰUŋ sIŋ sebelʌhe Bu?] 

    „ iya di gedung yang samping itu Bu‟. 

Ibu  : Sebelah ngendi Yuk? 

    [sebelah ŋ∂ndi Yu?] 

    „sebelah mana Yuk‟. 

Anak : Sebelah kanan Bu  

Analisis : 

Dari tuturan di atas data (3) telah terjadi alih bahasa, yaitu dari bahasa Jawa 

menjadi bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjutukkan oleh Ibu yang menanggapi 

cerita Anak yaitu pada tuturan terus tempat belajarnya dimana? dan tuturan Anak 

yang menanggapi pertanyaan Ibu seperti pada tuturan Sebelah kanan Bu . Sesuai 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gunungpati dahulu, ketika 

berkomunikasi dengan sesama masyakat menggunakan bahasa Jawa,. Namun 

ternyata sesuai dengan perkembangan sosial dan buadaya, masyarakat Gunungpati 

relatif menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, meskipun 

berkomunikasi di dalam ranah keluarga. 

 

 

 

 



91 

 

 

No. Data Peserta Tutur Alih kode Yang 

Terjadi 

4 

TP 1 (No. 

4) 

Status : Kakak (P1) 

Umur  : 10 Tahun 

Jenis Kelamin: 

Perempuan 

Pendidikan  : SD 

Status  : Ibu (P2) 

Umur  : 7 Tahun 

Jenis 

Kelamin:perempuan 

Pendidikan : SD 

Bahasa Jawa ke 

Bahasa Indonesia 

KONTEKS : KAKAK BERADIK YANG SEDANG BERMAIN BERSAMA DAN 

SI ADIK PROTES KARENA DITINGGAL JALAN KAKAKNYA. 

Kakak   : Ayo… ndang ! 

   [Ayo.. ndʰ˄ŋ] 

  „ Ayo.. segera !‟. 

Adik  : Syafa tungguin dong kak. 

Kakak  : Iyo, ayo cepetan. 

   [IyƆ ayƆ c∂p∂tan] 

  „ Iya, ayo cepat !‟. 

 

Analisis : 

Dari tuturan di atas data (4) telah terjadi alih bahasa, yaitu dari bahasa Jawa 

menjadi bahasa Indonesia. Alih kode bahasa itu ditunjutukkan oleh Adik yang 

menanggapi perintah Kakak yaitu pada tuturan “Syafa tungguin dong kak”. Sesuai 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gunungpati dahulu, ketika 

berkomunikasi dengan sesama masyakat menggunakan bahasa Jawa,. Namun 

ternyata sesuai dengan perkembangan sosial dan buadaya, masyarakat Gunungpati 

relatif menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, meskipun 

berkomunikasi di dalam ranah keluarga. 
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No. Data Peserta Tutur Alih kode Yang 

Terjadi 

5 

TP 2 (No. 

5) 

Status : Ibu (P1) 

Umur  : 38 Tahun 

Jenis Kelamin: 

Perempuan 

Pendidikan  : SMA 

Status  : Anak  (P2) 

Umur  : 6 Tahun 

Jenis 

Kelamin:perempuan 

Pendidikan : TK 

Bahasa Jawa ke 

Bahasa Indonesia 

KONTEKS : IBU MENANYAKAN KEPADA ANAKNYA MENGENAI 

KEADAAN BIBIRNYA BERDARAH ATAU TIDAK KARENA 

PASCAKECELAKAAN. 

Ibu  : Iki getehen gak Tik? 

    [Iki g∂tɛhen gak Ti?] 

   „Ini berdarah apa tidak Tik? 

    Anak : Iya itu sebelah bibir yang dalam. 

    Ibu  : Oh. Paling keno helem  

    [Oh. palIŋ k∂no helem] 

   Anak  : Sobek kayaknya . 

Analisis : 

Dari tuturan di atas data (5) telah terjadi alih bahasa, yaitu dari bahasa Jawa 

menjadi bahasa Indonesia. Alih kode bahasa itu ditunjutukkan oleh Anak 

yang menanggapi pertanyaan Ibu yaitu pada tuturan “Iya itu sebelah bibir 

yang dalam” dan “Sobek kayaknya”. Sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Gunungpati dahulu, ketika berkomunikasi dengan sesama 

masyakat menggunakan bahasa Jawa,. Namun ternyata sesuai dengan 

perkembangan sosial dan buadaya, masyarakat Gunungpati relatif 

menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, meskipun 

berkomunikasi di dalam ranah keluarga. 
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No. Data Peserta Tutur Alih kode Yang 

Terjadi 

6 

TP 2 (No. 

6) 

Status : Ibu (P1) 

Umur  : 38 Tahun 

Jenis Kelamin: 

Perempuan 

Pendidikan  : SMA 

Status  : Anak(P2) 

Umur  : 6 Tahun 

Jenis 

Kelamin:perempuan 

Pendidikan : TK 

Bahasa Jawa ke 

Bahasa Indonesia 

KONTEKS : IBU MEMERINTAHKAN ANAKNYA UNTUK 

MENGAMBILKAN TASNYA DI KAMAR, NAMUN ANAKNYA SALAH 

PAHAM DIKIRA TAS YANG BESAR YANG DIAMBIL. 

Ibu  : Jimukke tase Ibuk Tik. 

    [jimu?ke tase Ibu? Tik] 

  „ Ambilkan tasnya ibu Tik. 

Anak : Neng ndi? 

    [nIŋ ⁿdʰi] 

  „dimana?‟ 

Ibu  : Neng kamar iku. 

    [nIŋ kamar iku] 

    „Di kamar‟. 

Anak : Bnggak bisa bawa aku, enggak kuat 

Ibu  : Bukan tas yang besar, itu lo tas yang kecil. 

Analisis : 

Dari tuturan di atas data (4) telah terjadi alih bahasa, yaitu dari bahasa Jawa menjadi 

bahasa Indonesia. Alih kode bahasa itu ditunjutukkan oleh Anak yang menanggapi 

Ibu yaitu pada tuturan “Bnggak bisa bawa aku, enggak kuat” dan tuturan Ibu “Bukan 

tas yang besar, itu lo tas yang kecil”. Sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Gunungpati dahulu, ketika berkomunikasi dengan sesama masyakat 

menggunakan bahasa Jawa,. Namun ternyata sesuai dengan perkembangan sosial dan 

buadaya, masyarakat Gunungpati relatif menggunakan bahasa Indonesia dalam 

berkomunikasi, meskipun berkomunikasi di dalam ranah keluarga. 

 

 

 

 



94 

 

 

No. Data Peserta Tutur Alih kode Yang 

Terjadi 

7 

TP 1 (No. 7) 

Status : Kakak (P1) 

Umur  : 10 Tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

Pendidikan  : SD 

Status  : Ibu (P2) 

Umur  : 7 Tahun 

Jenis 

Kelamin:perempuan 

Pendidikan : SD 

Bahasa Jawa ke 

Bahasa Indonesia 

KONTEKS : KAKA YANG MENGAJAK ADIKNYA MEMBELI JAJANAN, TETAPI 

BELUM MEMBAWA UANG DAN MENYURUH ADIKNYA PULANG AMBIL 

UANG TERLEBIH DAHULU. 

Kakak  : Dik, beli jajan yuk 

Adik  : Ayo. 

Kakak  : Eh. jalok duwet sek kono ! 

        [Eh ⁿjalƆ? dʰUwet sI? kƆnƆ] 

                „Eh. Minta uang dahulu sana !‟ 

Adik  : Kowe to mbak 

               [kƆwe tƆ mba?] 

   „kamu aja mbak‟ 

Analisis : 

Dari tuturan di atas data (7) telah terjadi alih bahasa, yaitu dari bahasa Jawa menjadi 

bahasa Indonesia. Alih kode itu ditunjutukkan oleh Kakak yang mengajak Adiknya 

membeli jajan yaitu pada tuturan “Dik, beli jajan yuk”. Sesuai kebiasaan yang dilakukan 

oleh masyarakat Gunungpati dahulu, ketika berkomunikasi dengan sesama masyakat 

menggunakan bahasa Jawa,. Namun ternyata sesuai dengan perkembangan sosial dan 

buadaya, masyarakat Gunungpati relatif menggunakan bahasa Indonesia dalam 

berkomunikasi, meskipun berkomunikasi di dalam ranah keluarga. 
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No. Data Peserta Tutur Alih kode Yang 

Terjadi 

8 

TP 1 (No. 8) 

Status : Kakak (P1) 

Umur  : 10 Tahun 

Jenis Kelamin: Perempuan 

Pendidikan  : SD 

Status  : Ibu (P2) 

Umur  : 7 Tahun 

Jenis 

Kelamin:perempuan 

Pendidikan : SD 

Bahasa Jawa ke 

Bahasa Indonesia 

KONTEKS : IBU MENYURUH ANAKNYA AGAR TIDAK TERLALU KERAS DALAM 

MEMUTAR MUSIK PADA SPEAKER DI KAMAR. 

Ibu  : Mbak Zahra. Volumenya dikecilin ! 

Anak  : Disetel nang TV iso? 

     [dis∂tel naŋ tivi isƆ] 

 „Dibuyikan di TV bisa?‟ 

Ibu  : Iya bisa 

Anak :Ora iso iki 

      [ra isƆ iki] 

    „Tidak bisa ini‟ 

Ibu  : Iyo iki wes iso krungu 

       [iyƆ iki wes isƆ kruŋu] 

    „ Ini sudah bisa denger‟ 

Analisis : 

Dari tuturan di atas data (7) telah terjadi alih bahasa, yaitu dari bahasa Jawa menjadi bahasa 

Indonesia. Alih kode bahasa itu ditunjutukkan oleh Kakak yang mengajak Adiknya membeli 

jajan yaitu pada tuturan “Dik, beli jajan yuk”. Sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Gunungpati dahulu, ketika berkomunikasi dengan sesama masyakat menggunakan 

bahasa Jawa,. Namun ternyata sesuai dengan perkembangan sosial dan buadaya, masyarakat 

Gunungpati relatif menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, meskipun 

berkomunikasi di dalam ranah keluarga. 
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Lampiran IV 

DAFTAR NAMA INFORMAN UTAMA 

NO Nama Umur Pekerjaan Pendidikan Alamat 

1 Muhammad Afifullah 35 tahun Wiraswasta SMA Kelurahan Sekaran 

2 Siti Aminah 34 tahun Ibu rumah 

Tangga 

SMA Kelurahan Sekaran 

3 Candra  15 tahun Pelajar SMP Kelurahan Sekaran 

4 Ayu Putri 12 tahun Pelajar  SD Kelurahan Sekaran 

5 Syaifudin 40 tahun Pedagang  SMP Kelurahan Sekaran 

6 Purwanti  38 tahun Ibu Rumah 

tangga 

SMP Kelurahan Sekaran 

7 Arumni  11 tahun Pelajar  SD Kelurahan Sekaran 

8 Sriatun 28 tahun  Ibu rumah 

tangga 

SD Kelurahan Sekaran 

9 Zahratun Nisa 6 tahun Pelajar  TK Kelurahan Sekaran 

10 Suparjo 40 tahun Pedagang  SMP Kelurahan Patemon 

    11 Handayani 38 tahun Pedagang  SMP Kelurahan Patemon 
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13 Muhammad Ali 18 tahun Pelajar SMA Kelurahan Patemon 

14 Moh Arifin 38 tahun Pedagang  SMA Kelurahan Patemon 

15 Yuliyanti 35 tahun Pedagang  SMA Kelurahan Patemon 

16 Arfan Malik 6 tahun Pelajar  TK Kelurahan Patemon 

 

DAFTAR INFORMAN PEMBANTU 

NO Nama  Umur  Pekerjaan  Pendidikan Alamat  

1 Ashari Mahfud, S.Pd.I 25 tahun Guru Sarjana  Kelurahan Patemon 

2 Ainurrahmah 35 tahun Wirswasta  SMA Kelurahan Patemon 

3 Sutikno 40 tahun Pedagang  SMA Kelurahan Patemon 

4 Muhammad Hadi 30 tahun Wiraswasta  SMA Kelurahan Sekaran 

5 Siti Aisyah 32 tahun Guru Sarjana  Kelurahan Sekaran 

6 Purwanto 43 tahun PNS SMA Kelurahan Sekaran 
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Lampiran V 

TRANSKRIP TUTURAN TENTANG ALIH KODE BAHASA PADA 

MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

 

(1) KONTEKS : PERBINCANGAN SUAMI DAN ISTRI SEDANG 

MENYUAPI KEPONAKANNYA YANG MASIH BAYI. 

Suami  : Hampir habis ya Yan. 

Istri  : Ki wes meh entek. 

    [ki wes mɛh ∂ntɛ?] 

    „Ini sudah hampir habis‟ 

Suami  : Gerek rung emploan. 

    [gere? rUŋ ∂mplƆan] 

    „Tinggal dua suapan‟ 

Istri  : Mau isuk ra gelem mangan. 

    [mau IsU? ra g∂lem maŋan] 

    „ Tadi pagi tidak mau makan‟ 

Suami   : Iki dientekke yo Yan. 

  [ iki di∂nte?ke Yɔ Yan]. 

  „Ini dihabiskan ya Yan‟ 

(2) KONTEKS : PERBINCANGAN SEORANG AYAH KEPADA 

ANAKNYA UNTUK MEMBELI SESUATU. 

Ayah   : Tukune ngko neng toko biasane yo. 

   [Tukune ŋkƆ nIŋ tƆkƆ biᵞasane yƆ] 

   „Belinya di toko yang biasanya ya.‟ 

Anak   :Iyo pak. 

   [IyƆ pa?] 

   „Iya pak. 

Ayah   : Kalau tidak ada beli di toko yang kanan jalan ya. 

   „Kalau tidak ada beli di toko yang kanan jalan ya‟. 

   Anak   : Yo Pak tak parani sik 

    [YƆ Pa? ta? parani Si?] 

    „Iya Pak aku datangi dahulu‟ 

  Ayah  : Iyo nak raenek seng jenis kui, yo sak enenge wae. 

    [iyƆ na? raene? sIŋ jenis kui yƆ sa? ɜneŋɜ wae] 

    „ Iya kalua tidak ada yang jenis itu, ya seadanya saja‟ 

 

 

(3) KONTEKS : IBU MENYURUH ANAKNYA AGAR TIDAK TERLALU 

KERAS DALAM MEMUTAR MUSIK PADA SPEAKER DI KAMAR. 

Ibu  : Zahra, lagi ngopo? 

  [ Zahra, lagI ŋƆpƆ] 
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  „Zahra, lagi ngapain? 

Anak  : Lagi muter musik Bu. 

Ibu  : Iyo, .ojo banter-banter. 

  [iyo, ƆjƆ bant∂r-bant∂r] 

  „iya, jangan keras-keras volumenya‟ 

Anak  : Disetel nang TV iso? 

       [dis∂tel naŋ tivi isƆ] 

 „Dibuyikan di TV bisa?‟ 

Ibu  : Iya bisa, volumenya kecilin. 

Anak  :Ora iso iki 

       [ora isƆ iki] 

     „Tidak bisa ini‟ 

Ibu  : Iyo iki wes iso krungu 

        [iyƆ iki wes isƆ kruŋu] 

     „ Ini sudah bisa denger‟ 

 

(4) KONTEKS : ANAK YANG BERTANYA KEPADA IBUNYA BAGAIMANA 

CARA MENGGANTI CHANEL TV. 

  Anak  : TV-ne rusak yo Bu? 

    [tivi-ne rusa? YƆ Bu] 

    „TV-nya rusak ya Bu?‟ 

  Ibu  : La piye to? 

    [la piye tƆ ] 

    „Kenapa? 

  Anak  : Raiso dipindah. 

    [raiso dipindah] 

    „tidak bias dpindah‟ 

  Ibu  : Iso, Sik. 

    [isƆ sI?] 

    „Bisa, sebentar‟ 

Anak   : Bu. nggentine endi? 

       [bu ŋg∂ntine ∂ndi] 

      „Bu menggantinya yang mana?‟ 

Ibu     : Ini lo. 

Anak       : Yang nomor tiga? 

Ibu       : Iya 

 

 

  

(5) KONTEKS : ANAK ERTANYA KEPADA IBUNYA TENTANG KASET 

VCD JUDUL LAGU SAKITNYA TUH DI SINI APA TIDAK. 

  Ibu  : Zahra, golei opo? 

      [Zahra, ŋgƆlei ƆpƆ] 
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      „Zahra, cari apa? 

  Anak  : Cari laset lagu Bu. 

  Ibu  : Di laci bawah. 

Anak   : Bu. iki lagu sakitnya tuh disini? 

      [Bu ini lagu sakitnya tuh di sini] 

      „Bu ini lagu sakitnya tuh di sini?‟ 

Ibu   :Ya dilihat. 

Anak   : Enggak enek kok. 

       [∂ŋga? ɛnɛ? ko?] 

      „Tidak ada kok‟ 

Ibu  :Iya nggak ada tulisannya. 

(6) KONTEKS : IBU MENANYAKAN KEPADA ANAKNYA KETIKA 

PULANG DARI SEKOLAH, UANG SAKUNNYA MASIH ATAU TIDAK. 

Ibu  : Kok jam semene wes balik? 

   [ko? jam s∂mene wɜs balI?] 

   „Kok jam segini sudah pulang?‟ 

Anak : Iyo gurune eneng rapat. 

   [iyƆ gurune rapat] 

   „iya gurunya rapat‟ 

Ibu  : Uang sakunya masih? 

Anak  : Habis Bu. 

Ibu  : Uang yang di atas lemari ? 

Anak : Masih kayaknya. 

Ibu  : Neng sekolah kok jajan terus. 

    [nIŋ s∂kolah kƆ? jajan t∂rUs] 

      „Di sekolah jajan terus‟ 
 

(7) KONTEKS : ANAK TANYA KEPADA IBUNYA CELANANYA SUDAH 

KERING APA BELUM KARENA BESOK PAGINYA AKAN DIPAKAI, 

NAMUN SI IBU MENJAWAB DENGAN  BERCANDA. 

Anak : Celonone wes kering? 

      [c∂lƆnƆne wes k∂rIŋ] 

      „Celananya udah kering? 

Ibu  : Durung. 

            [durUŋ] 

      „Belum‟ 

Anak : La bajune? 

       [la bajune] 

             „Kalau bajunya?‟ 

Ibu  : Basah semua, kan kamu basahi. 

Anak : La aku pakai apa? 

Ibu  : Yo gowo celonone mbahe 
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      [yƆ ŋgƆwƆ c∂lƆnƆne mb   ɛ] 

       „Ya pakai celananya kakekmu] 

Anak : Yo emoh 

    [yƆ ∂mƆh] 

    „Ya tidak mau‟ 

 

(8) KONTEKS : IBU DAN AYAH SEDANG MENEGUR ANAKNYA YANG 

SEDANG MEMANJAT PAGAR KARENA ADA SEMUT. 

Ibu  : Pak, Fahri lahpo kae ? 

   [pa?, Fahri lahpo kae] 

  „Pak, Fahri sedang ngapain itu?‟ 

Ayah  : medun- medun nak tibo ! 

     [m∂dʰUn-m∂dʰUn na? tibƆ ] 

    „turun-turun kalau jatuh !‟ 

Ibu  : Kamu ngapain manjat-manjat? Turun nanti jatuh ! 

Anak : Ini ada semut kok. 

Ibu  : Medun nak tibo loro, sapune meh gawe opo? 

    [m∂dʰUn na? tibƆ lƆrƆ, sapune mɛh gawɛ ƆpƆ] 

    „ Turun kalau jatuh sakit, sapunya mau dibuat apa? 

Anak : Iya, Ini ada semut mau disapu. 

 

(9) KONTEKS : CERITA ANAK KEPADA IBUNYA MENGENAI 

KEADAAN GEDUNG DI SEKOLAHNYA. 

     Ibu  : Sekolahanmu jare lagi dibangun yo Yu? 

     [s∂kolahanmu jare lagI dibaŋuUn yƆYu] 

     „Gedung sekolahmu sedang dibangun ya Yu? 

     Anak : Iku gedung seng neng ngarep  yo lagek dibangun Buk. 

     [iku g∂dʰUŋ sIŋ nɛŋ ŋarep yƆ lagI? dibaŋUn Bu?] 

    „ Gedung yang di depan lagi dibangun juga Bu‟. 

Ibu  : Terus tempat belajarnya dimana? 

Anak : Yo neng gedung seng sebelahe Buk. 

    [yƆ nIŋ g∂dʰUŋ sIŋ sebelʌhe Bu?] 

    „Iya di gedung yang samping itu Bu‟. 

Ibu  : Sebelah ngendi Yuk? 

    [sebelah ŋ∂ndi Yu?] 

    „Sebelah mana Yuk‟. 

Anak : Sebelah kanan Bu  
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(10) KONTEKS : KAKAK BERADIK YANG SEDANG BERMAIN 

BERSAMA DAN SI ADIK PROTES KARENA DITINGGAL JALAN 

KAKAKNYA. 

Adik : Mas mlakune alon-alon. 

   [mas mlakune alƆn-alƆn] 

  „Ma jalannya pelan-pelan‟ 

Kakak  : Ayo… ndang ! 

   [Ayo.. ndʰaŋ] 

  „ Ayo.. segera !‟. 

Adik : Syafa tungguin dong mas. 

Kakak : Iyo, ayo cepetan. 

   [IyƆ ayƆ c∂p∂tan] 

  „ Iya, ayo cepat !‟. 

Adik : Iyo 

  [iyƆ] 

  „iya‟ 

 

 

(11) KONTEKS : IBU MENANYAKAN KEPADA ANAKNYA MENGENAI 

KEADAAN BIBIRNYA BERDARAH ATAU TIDAK KARENA 

PASCAKECELAKAAN. 

 

Ibu  : Iki getehen gak Tik? 

    [Iki g∂tɛhen gak Ti?] 

   „Ini berdarah apa tidak Tik? 

Anak : Ndak keliahtan Bu 

Ibu  : Jal meneo 

   [jal meneo] 

  „Coba kesini‟ 

Anak : Iya itu sebelah bibir yang dalam. 

Ibu  : Oh. Paling keno helem  

    [Oh. palIŋ k∂no helem] 

Anak : Sobek kayaknya . 

Ibu  : Jimukke betadine Tik 

   [jimu?ke betadine Ti?] 

    „Ambilkan betadin Tik‟ 

Anak : Dimana Bu? 

Ibu  : Di rak lemari yang bawah. 

Anak : Sama kain kapas? 
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Ibu  : Iyo keno 

    [iyƆ k∂no] 

   „Iya boleh‟ 

 

(12) KONTEKS :IBU MEMERINTAHKAN ANAKNYA UNTUK 

MENGAMBILKAN TASNYA DI KAMAR, NAMUN ANAKNYA SALAH 

PAHAM DIKIRA TAS YANG BESAR YANG DIAMBIL. 

Ibu  : Jimukke tase Ibuk Tik. 

    [jimu?ke tase Ibu? Tik] 

  „ Ambilkan tasnya ibu Tik. 

Anak : Neng ndi? 

    [nIŋ ⁿdʰi] 

  „dimana?‟ 

Ibu  : Neng kamar iku. 

    [nIŋ kamar iku] 

    „Di kamar‟. 

Anak : Enggak bisa bawa aku, enggak kuat 

Ibu  : Bukan tas yang besar, itu lo tas yang kecil. 

Anak : Iya ambil sendiri, aku ra kuat. 

Ibu  : Yasudah, Tik Tik. 

 

(13) KONTEKS : KAKA YANG MENGAJAK ADIKNYA MEMBELI 

JAJANAN, TETAPI BELUM MEMBAWA UANG DAN MENYURUH 

ADIKNYA PULANG AMBIL UANG TERLEBIH DAHULU. 

Adik  : Mbak, dolan yoh. 

    [mba?, dolan yƆh] 

   :‟Mbak, main yuk‟ 

Kakak  : Dik, beli jajan yuk 

Adik  : Ayo. 

Kakak  : Eh. jalok duwet sek kono ! 

        [Eh ⁿjalƆ? dʰUwet sI? kƆnƆ] 

                „Eh. Minta uang dahulu sana !‟ 

Adik  : Kowe to mbak 

               [kƆwe tƆ mba?] 

   „kamu aja mbak‟ 

Kakak  : Nak seng jalok aku ngko ra dikei dik 

    [ nal sIŋ ⁿjalƆ? aku ŋko ra dikei dI?] 

   „ Kalau aku yang minta nanti tidak dikasih Dik‟ 
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(14) KONTEKS  : KAKA BERTANYA KEPADA ADIKNYA YANG 

SEDANG MENYIRAMI BUNGA YANG SUDAH DIPETIK 

  Adik  : Mas kembange tak siram. 

     [mas k∂mbaŋe ta? sirami] 

     „ Mas Bunganya aku siram‟ 

Kakak  : Men ngopo tik? 

   [mɛn ŋƆpƆ Ti?] 

  „Biar apa tik?‟ 

Adik  : Biar bisa minum. 

Kakak  : Yo nggak iso kan nggak nduwe mulut 

    [yƆ ŋga? isƆ kan ŋga? ⁿdʰuwe mulUt] 

     „Ya tidak bisa kan tidak punya mulut‟ 

 Adik  : Ya kalau disiram kan bias minum mas 

 Kakak  : Emange kowe Tik,disiram banyu terus iso ngombe 

    [ emaŋe kowe Tik disiram baňu terus iso ŋombe] 

   „Memangnya kamu Tik, disiram air terus bias minum‟ 

 

(15) KONTEKS : SEKELUARGA SEDANG BERMAIN BERSAMA 

DENGAN KEPONAKANNYA YANG MASIH BAYI DAN BARU BISA 

BERDIRI. 

  Anak  : Pak, Yana wes iso ngadek 

     [ Pa? Yana wes isƆ ŋad∂?] 

      „Pak Yana sudah bias berdiri] 

  Ibu  : Iyo sepantarane malah wes ono sing iso mlaku 

      [iyƆ sepantarane malah wɜs ƆnƆ sIŋ isƆ mlaku] 

      „Iya seumurannya sudah ada yang bias jalan‟ 

  Ayah  : Ayo Yan jalan. 

Anak  : Berdiri, jongkok berdiri jongkok 

Ibu  : Yo gelem ngadek 

      [yo g∂lem ŋade?]  

      „Ya mau berdiri‟ 

Ayah  : Ayo sini Yan. 

Ibu  : Iku rung iso mlaku. 

     [iku rUŋ iso mlaku] 

     „Ini belum bisa jalan‟ 

 

(16) KONTEKS : ANAK MEMBERITAHUKAN KEPADA IBUNYA 

KALAU ADA KUCING YANG INGIN MASUK RUMAH. 

Anak  : Bu ada kucing ! 

Ibu  : Endi? 

    [∂ndi] 

    „di mana?‟ 

Anak  :Neng ngarep pintu. 
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    [nIŋ ŋar∂p pintu] 

    „Di depan pintu‟ 

Ibu  : Nggak ada, ah kamu 

Anak  : Tadi ada, sudah lari mungkin 

Ibu  : Ngapusi, Tik kowe sing tak gusah malah 

   [ŋapusi Tik kowe sIŋ ta? gusah malah. 

   „ bohong Tik, kamu nanti yang usir 

Anak  : Lah dikiro aku kucing 

  [ lah dikiro aku kucIŋ] 

  „ dikir aku kucing‟ 

 

(17) KONTEKS : BERBICANGAN ANAK KEPADA IBUNYA YANG 

MENGELUH CAPEK KARENA HARI LIBURNYA TETAP MASUK 

KARENA KEGIATAN DRUMBAND. 

  Ibu  : Ngopo Tik? 

    [ŋƆpƆ Tik] 

    „kenapa Tik?‟ 

Anak  : Bu capek nggak libur. 

Ibu  : La kamu milih drumband apa libur? 

Anak  : Drumband 

Ibu : La kok ngeluh wae weroh kancane libur meri. La piye 

mileh libur opo drumband nak milih libure yo malah 

beneran duitku balik. 

[la ko? ŋ∂lUh wa?e w∂rƆh kancane libUr mɛri. La piyɛ 

milɛh libUr ƆpƆ dramben na? milɛh libUre yƆ malah 

b∂n∂ran du?etku ᵐbale?] 

„Kok ngeluh terus  lihat temennya libur iri. Bagimana 

mau libur apa drumband kalau milih liburnya ya malah 

kebetulan uangku kembali‟ 

  Anak  : Iyo cuman pengen libur Bu 

    [iyƆ cuman pengen libUr Bu] 

    „iya hanya ingin libur Bu] 

 

(18) KONTEKS : ANAK BERTANYA KEPADA IBUNYA TENTANG 

KEBERADAAN SABUN, NAMUN SI IBU MENJAWABNYA DENGAN 

GAYA BERCANDA. 

  Ibu  : Tika,,, wes sore ndang adus 

      [Tika, wes sore ḍaŋ adUs] 

      „Tika sudah sore segera mandi‟ 

  Anak  : Iyo Bu. 

  Ibu  : Iya.. iya yo ndang menyat. 

      [iya. Iya yo ḍaŋ meňat] 

     „ iya.iya ya segera bernajak‟ 
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Anak  : Buk? 

   [Bu?] 

  „Ibu?‟ 

Ibu  : Apa? 

Anak  : Kok sabunnya enggak ada? 

Ibu  : Ilang. dijimuk maling. 

    [ilaŋ dʰijimU? malIŋ] 

    „Hilang. Diambil maling‟ 

 

(19) KONTEKS : SUAMI MEMBERI TAHU  KEPADA ISTRINYA 

TENTANG  KABAR SAUDARA YANG BERADA DI MADURA. 

Suami  : Apa baqna la ngeding kabhar? 

      [apa baqna la ŋɛdiŋ kabhar] 

     „Apa kamu sudah mendengar kabar? 

Istri  : Kabar apa? 

Suami  : Minggu besok Ali ada hajatan. 

Istri  :Sengkoq ghiq bellun entar ka bangkona. 

[sɜŋkoq ghiq bellun ɜntar ka baŋkona] 

„Aku belum sempat pergi ke rumahnya‟ 

  Suami  : Ke rumahmya  nanti pas mau hajatan saja. 

   

 

(20) KONTEKS : ANAK MEMINTA IZIN KEPADA AYAHNYA UNTUK 

PERGI KE SIMPANG LIMA BERSAMA TEMAN-TEMANNYA. 

  Ayah  : Mau kemana? 

Anak  : Apa olle sengkoq entar ka simpang lima? 

   [apa Ɔllɛ sɛŋko? ∂ntar simpaŋ lima] 

  „Apa boleh aku pergi ke simpang lima?‟ 

Ayah  : Iyo olle. 

  [iyƆ Ɔlle] 

             „iya boleh‟  

Ayah  : Iya boleh jangan terlalu malam pulangnya. 

Anak  : Iya Pak 

Ayah  : Ati-ati ojo ngebut-ngebut. 

   [ati-ati ƆjƆ ŋ∂bUt- ŋ∂bUt. 

   „Hati-hati jangan ngebut-ngebut‟ 

 

(21) KONTEKS : IBU SEDANG MEMBICARAKAN ANAKNYA YANG 

SUDAH MAMPU MEBACA ALQURAN 

    Suami : Embu Tiyo la bisa maca Quran? 

     [ mb
 
U Tiyo la bisa maca Quran] 

     „Bu Tiyo sudah bbiasmembaca Quran 

Istri  : Alhamdulilah Tiyo la bisa maca Quran 
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     [alhamdulillah Tiyo la bisa mƆcƆ Quran] 

   „Alhamdulillah Tiyo sudah bisa membaca Alquran‟ 

Suami  :Sudah sampai juz berapa Bu? 

Istri  : Baru juz satu, kan sebelumnya tiyo masih iqro‟ Pak 

 

(22) KONTEKS : PERBICANGAN SUAMI KEPADA ISTRI YANG 

MEMINTA OBAT SAJA DARIPADA HARUS PERIKSA KE DOKTER. 

     Suami : Kaula sakek 

        [kaUla sakɜ?] 

    „saya lagi tidak enak badan‟ 

Istri : Ke dokter saja ya. 

Suami : Kaula nyo qon ngenoma jhamo bisaos 

   [kaUla ñƆ qon ŋ∂noma jhamƆ bisaos] 

  „Saya minta minum obat saja‟ 

Istri  : Iya tapi nanti harus ke dokter juga. 

 

(23) KONTEKS : ANAK YANG BERCERITA KEPADA IBUNYA 

TENTANG ADIKNYA YANG GEMAR MENANGIS. 

    Anak : Embu longsang-langsing 

    [∂mb
 
U loŋsaŋ-laŋsIŋ] 

    ' Bu rasanya males' 

     Ibu  : Kenopo? 

     [k∂nƆpƆ] 

     „Kenapa? 

Anak : Sabban are nanges jareya kalakowanna 

  [sabban are naŋes jarɛya kalakƆwanna] 

  „Setiap hari nangis itu kerjaanya‟ 

Ibu  : Ya namanya juga anak kecil. 

Anak  : Iya Bu capek. 

 

(24) KONTEKS : IBU MENASEHATI ANAKNYA AGAR MINUM VITAMIN 

UNTUK MENJAGA KESEHATAN 

Ibu  : Sopaya sehat mon ngakan etambhai vitamin 

      [sopaja sɛhat mon ŋakan ɛtambʰai vitamin] 

   „Supaya sehat kalau makan tambah vitamin‟ 

Anak : Iya Bu nanti beli di apotek 

Ibu  : Ya jaga kesehatan, lagi musim sakit ini memang 
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(25) KONTEKS : AYAH MEMASTIKAN ANAKNYA SUDAH MAKAN 

ATAU BELUM SEBELUM BERANGKAT SEKOLAH 

Ayah   : Bakna ella mare ngakan 

   [ba?na ella marɛ ŋakan] 

                       „Kamu sudah makan?  

Anak   : Belum pak 

Ayah   : Makan dulu, sebelum berangkat ya 

Anak  : Yo Pak, sadelok neh 

     [Yɔ pa?, sadelo? nɜh] 

     „Iya Pak sebentar lagi. 

Ayah  :Sakek lo 

    [sakɜ? lo] 

    „sakit lo‟ 

Anak  :Iyo pak ki ngakan 

    [IyƆ pa? ki ŋakan] 

      „Iya Pak ini makan‟ 

(26) KONTEKS : ANAK BERTANYA KEPADA IBUNYA ADIKNYA SUDAH 

PULANG ATAU BELUM 

Anak : Ali kamma? 

 [Ali kamma] 

 „Ali kemana?‟ 

Ibu : Ali entar alakoh 

  [Ali ∂ntar alakƆh] 

 „Ali pergi kerja‟ 

Anak : Jam segini belum pulang? 

Ibu  Iya belum, pulangnya kan jam empat sore. 

Anak : Alakoh ? 

  [alakƆh] 

  „Kerja?‟ 

Ibu : iya sekarang Ali sudah kerja. 

Anak : oh. Syukur 

 

 

(27) KONTEKS  : PERBINCANGAN IBU KEPADA ANAKNYA, IBU 

BERTANYA KEPADA MASUK KERJA ATAU TIDAK 

Ibu   : Maneh rek asup kerja moal? 

    [manɛh rɛ? asup kerja mƆal]  

    „Kamu mau masuk kerja tidak?‟ 

Anak  : Tidak Bu, lagi enggak enak badan 

Ibu   : Maneh sakek? 

     [manɛh sakɛ?] 

     „kamu sakit? 
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Anak  : sakek kapala 

    [ sakɛ? Kapala] 

     „sakit kepala‟ 

Ibu   : Iyaa sudah, istirahat  

 

 

(28) KONTEKS  : KAKA MEMERINTAHKAN ADIKNYA AGAR BISA 

LEBIH CEPAT BERSIAP-SIAP KARENA AKAN PERGI  

Kakak  : Ali mayuh berangkat ! 

     [Ali mayUh b∂raŋkat ] 

     „Ali ayo berangkat 

Adik  : Iyo 

    [iyƆ] 

   „Iya‟ 

Kakak   : jek abit abit dulien ! 

    [jɛ? abit abit duli?∂n] 

    „jangan lama-lama cepetan‟ 

Adik  : Sabar, sebentar lagi 

(29)  KONTEKS  :AYAH BERCERITA KEPADA ANAKNYA TENTANG 

KEMANJURAN OBAT YANG DIBERIKAN ISTRINYA. 

Ayah  : Rapaepon jhamo dhadhingghalan mamaqna mandhi ongghu. 

   [rapa?epon jhẚmƆ dhadhIŋghalan mama?na mandhi Ɔŋghu] 

  „Ternyata obat yang dikasih Ibumu manjur betul‟ 

Anak   : Obat apa Pak? 

Ayah  : Obat diare. 

(30) KONTEKS  : IBU MENGELUH PADA ANAK PEREMPUANNYA 

TENTANG MAHALNYA HARGA IKAN. 

Ibu  : Ceq larangnga jhukoq areya. 

   [cɛ? laraŋŋƆ jhUkƆ? arɛya] 

  „mahal sekali harga ikan ini‟ 

 Anak  : Ikan apa Buk? 

 Ibu  : Ikan tuna.  

(31) KONTEKS :ADIK BERCERITA KEPADA KAKAKNYA TENTANG 

TEMANNYA YANG JARANG MASUK SEKOLAH. 

Adik  : Dhibiqna ropana sakeq. 

   [dhibi?na rƆpana sakɛ?] 

  „Dia ternyata sakit‟ 

Kakak  : Sakit apa? 

Adik  : Sakit typus mbak. 

Kakak  : sudah berapa lama? 

Adik  : Sudah seminggu mbak. 

 



110 

 

 

(32) KOTEKS  : IBU YANG BERKATA KEPADA ANAKNYA TALI 

PADA KAYU KURANG KOKOH. 

Anak  : Bu, talinya sudah kuat? 

Ibu  : Talena korang koko. 

   [talena kƆraŋ kƆkƆ] 

  „talinya kurang kuat‟ 

Anak  : Iya Bu. 

 

 

(33) KONTEKS :KAKAK BERTANYA KEPADA ADIKNYA TENTANG 

KEBERADAAN IBUNYA. 

Kakak  : Dek, Ibu pergi kemana? 

Adik  : Ibu entar ka pasar. 

   [ibu ∂ntar ka pasar] 

   „Ibu pergi ke pasar. 

Kakak  : iya sudah Dik 

 

(34) KONTEKS : KAKAK BERTANYA KEPADA ADIKNYA MAU PERGI 

KEMANA SAAT LIBURAN AKHIR PEKAN. 

Kakak  : Tang aljhalana da qemna baqna? 

    [taŋ aljhalana dʰa qɛmna baqna] 

   „Dik, mau pergi kemana kamu? 

Adik  : Belum tahu mas. 

Kakak  : Nanti kalau mau keluar kuncinya taruh di atas pintu. 

 

(35) KONTEKS  : AYAH MEMBERITAHU ANAKNYA YANG AKAN KE 

SUARABAYA, TENTANG JADWAL PEMBERANGKATAN BUS. 

Anak  : Pak jam berapa nanti berangkatnya? 

Ayah  : Bis jareya mangkat lem malem. 

   [bis jarɛya maŋkat l∂m mal∂m] 

   „Busnya berangakat sore‟ 

Ibu  :Nanti hati-hati ya. 

 

(36) KONTEKS  : IBU MEMINTA ANAKNYA UNTUK MENYAPU 

RUMAH. 

Ibu  : Anik.? 

Anak  : Iya Bu, ada apa? 

Ibu  : Sapowe roma rera 

   [sapowe rƆma rɛra] 

   „sapulah rumah ini‟ 

Anak  : iya Bu 
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(37) KONTEKS : IBU MEMINTA ANAKNYA UNTUK MENGAMBILKAN 

IKAN DI KULKAS UNTUK DIGORENG. 

Ibu  : Kalaqaghi jukok rowa 

    [kalaqoghi jUkƆ? rƆwa] 

   „Ambilkan ikan itu‟ 

Anak  : Dimana Bu? 

Ibu  : Di kulkas. Ambil lima ekor 

 

(38) KONTEKS  : IBU MEMERINTAHKAN ANAKNYA AGAR TIDAK 

TIDUR DI TERAS. 

Anak  : Bu, ngantuk. 

Ibu  : Jhak tedung ediya ! 

   [jho? tɛdUŋ ɛdiya] 

   „Jangan tidur disini‟ 

Ayah  : Tidur di kamar sana 

 

(39) KONTEKS :AYAH BERTANYA KEPADA ANAKNYA, BERANGKAT 

KE MADURA NAIK APA. 

Ayah  : Nompak apa baqna entar ka Madura? 

   [nƆmpa? apa baqna ɛntar ka Madura] 

   „naik apa kamu berngkat ke Madura‟ 

Anak  : Naik bus saja Pak. 

Ayah  : Berangakat jam berapa? 

Anak  : Nanti sore Pak jam 3. 
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Lampiran VI 

PETA DASAR KECAMATAN GUNUGPATI 
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