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SARI 

Rahmawati, Anin. 2016. Pilihan Bahasa pada Santri Mukim di Pondok Pesantren 
Durrotu Ahlissunnah Waljamaah Banaran Gunungpati Semarang. Skripsi. 

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasadan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum., Pembimbing II: Ahmad 

Syaifudin, S.S., M.Pd.. 

Kata kunci: pilihan bahasa, peristiwa tutur, wujud, variasi, dan faktor 

Pondok pesantren merupakan wadah belajar ilmu agama. Peserta didiknya 

disebut santri. Santri yang tinggal di pesantren datang dari berbagai daerah. 

Mereka membawa bahasa ibu masing-masing, sehingga bahasa di pesantren lebih 

bervariatif. Penggunaan bahasa yang beragam tersebut dipengaruhi oleh situasi 

dalam bertutur. Meskipun bahasa pesantren bervariatif, santri tetap 

memperhatikan setiap bahasa yang dituturkan untuk tetap menjaga tatakrama 

sesama santri. Nilai tatakrama terus dilestarikan di pesantren karena merupakan 

cerminan bahwa pesantren merupakan tempat manusia beradab dan menjunjung 

norma kesopanan. Adanya kevariatifan bahasa dan nilai tatakrama yang seimbang 

dalam berbahasa menjadi hal menarik untuk ditelaah lebih lanjut. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) wujud pilihan bahasa 

yang digunakan oleh santri di Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah,  

serta (2) faktor-faktor yang melatarbelakangi pilihan bahasa pada santri di Pondok 

Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah. Tujuan penelitian ini adalah (1) 

menjelaskan wujud pilihan bahasa yang digunakan oleh santri di Pondok 

Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah, dan (2) menguraikan faktor-faktor 

yang melatarbelakangi pilihan bahasa pada santri di Pondok Pesantren Durrotu 

Ahlissunnah Waljamaah. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan 

sosiolinguistik, sedangkan pendekatan metodologis yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penggalan wacana, sedangkan sumber data dalam penelitian 

ini adalah tuturan antarsesama santri atau antara santri dan ustaz-ustazah. 

 Hasil penelitian ini yaitu wujud pilihan bahasa pada santri di Pondok 

Pesanntren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah ada tiga variasi, yaitu tunggal 

bahasa, alih kode, dan campur kode. Variasi tunggal bahasa dapat berupa bahasa 

Jawa dengan segala ragamnya (ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama 

alus), bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian, untuk 

variasi alih kode dapat berupa (1) peralihan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, (2) 

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, dan (4) bahasa Inggris ke bahasa Jawa. 

Sementara itu, variasi campur kode, yaitu (1) campur kode antara bahasa Jawa 

dan bahasa Indonesia, (2) bahasa Jawa dan bahasa Arab, (3) bahasa Indonesia dan 

bahasa Arab, (4) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (5) bahasa Jawa, bahasa 

Indonesia, dan bahasa Arab, serta (6) bahasa Jawa bahasa Indonesia, bahasa Arab, 
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dan bahasa Inggris. Ditemukan juga kosakata khusus yang menjadi register 

pesantren. Kosakata khusus itu terbentuk dari peristiwa campur kode. kosakata 

khusus tersebut, antara lain piket diba’, roan kamar, roan kamar mandi, roan bak 
wudu, roan rak sabun, roan sampah, roan jemuran, roan teras, dan umi ndalem.
Variasi-variasi dalam wujud pilihan bahasa santri di Pondok Pesantren Durrotu 

Ahlissunnah Waljamaah dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) latar (waktu dan 

tempat) dan situasi, (2) partisipan dalam interaksi, (3) topik percakapan, dan (4) 

fungsi interaksi. 

  Berdasarkan simpulan tersebut penulis menyampaikan pesan kepada para 

santri supaya memerhatikan pilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. 

Santri juga arus selektif dalam memilih kosakata dan ragam bahasa Jawa ketika 

bertutur, agar nilai luhur pesantren sebagai wadah manusia beradab dan 

menjunjung tatakrama tetap terjaga. Selanjutnya, diharapkan ada penelitian 

lanjutan mengenai penelitian bahasa yang berkenaan dengan pesantren, baik 

dalam kajian sosiolinguistik, semantik, morfologi, pragmatik, maupun kajian 

lainnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Manusia sebagai makhluk sosial menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi dengan manusia lainnya. Mereka akan selalu terikat dengan bahasa 

dalam segala hal, baik dalam hal berbincang-bincang dalam keadaan santai, 

sekolah, bertransaksi, hingga dalam hal beragama atau beribadah. Beberapa 

kegiatan tersebut dapat ditemui pada satu tempat yaitu pondok pesantren, mulai 

dari menuntut ilmu, bertransaksi, dan mengaji.

Keberadaan pesantren dengan segala aspek kehidupan dan perjuangannya 

memiliki peran strategis dalam membina insan yang memiliki kualitas iman, ilmu, 

dan amal. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia, pesantren 

telah mencetak para ilmuwan, politikus, dan cendekiawan yang memasuki 

berbagai kancah percaturan di segala bidang sesuai dengan disiplin ilmu yang 

mereka miliki, baik dalam taraf lokal, regional maupun nasional bahkan sampai 

ke taraf internasional (Nasir 2005:48). Pesantren sekarang tidak lagi hadir sebagai 

lembaga otonom, namun lebih memberikan kebebasan kepada santrinya untuk 

turut menuntut ilmu pengetahuan umum. Mengenyam pendidikan formal selain 

menimba ilmu agama di pesantren. Oleh karena itu, bukan hal yang tabu jika 

banyak santri dari pesantren-pesantren melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang 

tertinggi.  

Saat ini hampir setiap daerah di Indonesia berdiri pesantren-pesantren 

yang mengasuh berbagai jenjang usia santri. Mulai dari usia sekolah dasar, 
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menengah pertama, menengah atas, hingga mahasiswa. Biasanya pesantren 

didirikan dekat dengan sekolah formal baik yang satu yayasan dengan pesantren 

tersebut, atau sekolah negeri yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan pesantren. 

Hal ini bertujuan agar para santri juga menuntut ilmu pengetahuan umum, bukan 

melulu pada ilmu agama. Ada pesantren yang santrinya khusus usia sekolah dasar, 

ada juga yang khusus usia menengah pertama, maupun khusus usia menengah 

atas. Akan tetapi, ada juga beberapa pesantren yang santrinya campuran antara 

usia sekolah dasar, menegah pertama, menengah atas, bahkan mahasiswa. 

Meskipun tidak banyak, namun tetap ada pesantren yang seluruh santrinya adalah 

mahasiswa. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunnah 

Waljamaah.  

Pondok Pesantren  Durrotu Ahlissunnah Waljamaah Sekaran Gunungpati 

Semarang yang dikenal dengan Ponpes Aswaja, terletak di lingkungan kampus 

Unnes Sekaran.  Di sana para santrinya paling banyak adalah mahasiswa Unnes 

baik dari D3, S1, maupun Pascasarjana. Seperti pesantren pada umunya, Ponpes 

Aswaja memiliki berbagai kegiatan. Setiap hari santri diatur sedemikian rupa 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, 

sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma. Hal ini dapat dilihat dari pola 

hidup sehari-hari para santri. Mereka disibukkan dengan kewajiban mengaji, baik 

ngaji bandongan, diniyah, sorogan, setoran hafalan, hingga kerja bakti 

membersihkan pesantren. 

Selain disibukkan oleh beberapa kegiatan, mereka juga hidup di 

lingkungan pesantren dengan fasilitas yang sederhana, mulai dari kamar yang 
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hanya muat untuk menyimpan barang-barang (bukan untuk tidur), alas tidur 

berupa kasur lantai (kadang tanpa alas), menu makan seadanya (kadang tidak 

mendapat jatah makan), dan mengerjakan kebutuhan sehari-hari secara mandiri. 

Namun, kesederhanaan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan santri karena adanya 

kewajiban selain sebagai santri, yaitu sebagai mahasiswa. Terlihat dari cara 

mereka berpakaian dan gaya hidup. Mereka cenderung modis dan tidak ingin 

ketinggalan zaman oleh teman-teman seperkuliahan. Adanya kewajiban 

mengenyam dunia perkuliahan inilah yang membuat pola pikir mereka berbeda, 

selangkah lebih maju dibandingkan santri-santri usia di bawahnya. Bahkan tidak 

jarang antara inidvidu yang satu memengaruhi individu yang lain, baik dari gaya 

hidup, berpakaian, hingga bahasa.  

Berbicara tentang bahasa, pesantren ini ditempati oleh santri dari berbagai 

daerah yang membawa bahasa ibunya, sehingga bahasa di pesantren lebih variatif. 

Ada bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa Indonesia. Selain berkomunikasi 

menggunakan bahasa ibu, terkadang mereka menggunakan bahasa  Inggris 

sebagai wujud pengetahuan yang ia peroleh sebagai mahasiswa. Meskipun bahasa 

Inggris yang digunakan strukturnya tidak sesuai kaidah yang benar. Sebagai 

seorang santri, mereka juga berkomunikasi menggunakan bahasa Arab sebagai 

bentuk pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama menjadi santri di sana. Resmi 

tidaknya situasi yang terjadi di pesantren ini memengaruhi bahasa yang 

digunakan. Semakin resmi, maka bahasa yang digunakan juga semakin resmi. 

Semakin santai situasinya maka bahasa yang digunakan juga terserah pada 

penutur. Terkadang situasi santai atau semi resmi menimbulkan kebiasaan yang 
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tidak disadari oleh santri ketika berbicara, yaitu menggunakan atau memasukkan 

serpihan-serpihan bahasa lain dalam tuturan mereka. Namun, tidak menutup 

kemungkinan juga dalam situasi resmi terdapat tuturan yang memasukkan 

serpihan-serpihan bahasa lain. 

Contoh tuturannya adalah sebagai berikut. 

KONTEKS: SEORANG SANTRI PUTRI YANG MENEMUI USTAZAHNYA 

UNTUK SOROGAN KITAB KUNING. 

P1 : Mbak, kula ajeng sorogan. 
  [

m
ba? kulO 

?
ajəŋ sOrOgan]

P2 : Oh, nggih. Kitabnya napa nggih? 
  [

?
oh ŋgIh kitap’ña nOpO ŋgIh]

P1 : Kitab At tibyan, Mbak. 
  [kitap’ 

?
attIp’yan

m
ba?] 

P2  : Kitab niku menjelaskan tentang adab-adab membaca dan menghafal 
alquran, Mbak. Mpun ngertos dereng. 

    [kitap niku mənjəlaskan təntaŋ 
?
adap’-

?
adap’ məmbaca dan məŋhafal 

?
alqUr

?
an 

m
ba? 

m
pUn ŋərtOs dɛrɛŋ]

P1 : Dereng, Mbak. 
  [dɛrɛŋ

m
ba?] 

 Pada peristiwa tutur di atas terjadi campur kode, yaitu menggunakan dua 

bahasa dalam satu tuturan. Kalimat Kitab niku menjelaskan tentang adab-adab 

membaca dan menghafal alquran, Mbak. Mpun ngertos dereng? Merupakan 

percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Hal ini terjadi tanpa 

disadari oleh penutur. 

Peristiwa campur kode ini terjadi karena santri Ponpes Aswaja merupakan 

masyarakat dwibahasa. Jadi, tanpa disadari mereka akan menggunakan lebih dari 

satu bahasa ketika berkomunikasi, baik dalam satu tuturan maupun pada beberapa 

tuturan. Peristiwa campur kode berkaitan erat dengan alih kode, yaitu beralihnya 

satu bahasa ke bahasa yang lain. Campur kode dan alih kode memang sering 

terjadi pada masyarakat dwibahasa. Bahkan pada masyarakat yang demikian, 
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terkadang memiliki istilah-istilah sendiri untuk menyebutkan suatu ihwal pada 

lingkungannya yang dibentuk dari percampuran kode. Pada pesantren ini 

misalnya, kata roan jemuran yang terbentuk dari bahasa Arab dan bahasa 

Indonesia. 

 Keberagaman penggunaan bahasa pada Ponpes Aswaja yang 

memungkinkan terjadinya alih kode, campur kode, atau bahkan eka/tunggal 

bahasa dapat dikaji melalui penelitian bidang kebahasaan sosiolinguistik 

khususnya pilihan bahasa. Sosiolinguistik adalah sebuah bidang kajian pada 

disiplin ilmu bahasa yang salah satu tugasnya mempelajari pengaruh lingkungan 

sosial terhadap bentuk pilihan bahasa pada masyarakat yang bersangkutan. Pilihan 

bahasa sebagai peristiwa sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor di luarnya. Pilihan bahasa erat terkait 

dengan situasi sosial masyarakat pemakainya. Perbedaan usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial suatu masyarakat.  

Berdasarkan contoh di atas, jika peristiwa tutur yang terjadi pada santri di 

Ponpes Aswaja merupakan keajadian kebahasaan yang dikaji melalui sudut 

pandang sosiolinguistik, maka penelitian ini mendeskripsikan pilihan bahasa pada 

santri di ponpes tersebut. Kemudian mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya 

pilihan bahasa itu.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Pemakaian bahasa di masyarakat selain dipengaruhi oleh faktor-faktor 

linguistik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor nonlinguistis. Faktor-faktor 

nonlinguistis yang berpengaruh adalah faktor sosial dan faktor situasional. Faktor-
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faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa antara lain status sosial, 

tingkat pendidikan, usia, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin (Chaer dan Agustina 

20110:12). Faktor-faktor tersebut nampak pada Ponpes Durrotu Ahlissunnah 

waljamaah. Santri di Ponpes Durrotu Ahlissunnah Waljamaah berasal dari status 

sosial dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Namun, ketika berbaur dengan 

semua santri perbedaan itu menjadi abstrak. Jumlah seluruh santri ada 334 orang, 

115 santri putra, dan 219 santri putri. Empat santri putri yang menjadi abdi 

ndalem. Satu santri putra dan empat santri putri yang mengurus koperasi pada 

masing-masing lingkup (asrama putra dan asrama putri). Usia para santri berkisar 

antara delapan belas tahun hingga dua puluh empat tahun. Semuanya merupakan 

mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan data tersebut, penelitian 

ini difokuskan pada latar dan situasi; partisipan dalam interaksi; topik percakapan; 

dan fungsi interaksi, karena pada faktor-faktor ini yang paling banyak berperan 

dalam komunikasi sehari-hari. 

Pokok bahasaan yang dikaji di dalam penelitian ini diarahkan pada pilihan 

bahasa santri di pesantren. Pilihan bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang 

digunakan para santri dalam keseharian, yaitu pada saat mereka mengaji maupun 

bersantai, baik ketika berbicara dengan sesama santri yang sudah dikenal maupun 

dengan yang belum dikenal. Pilihan  bahasa itu mencakupi bahasa yang dipilih 

santri, yaitu bahasa Jawa dengan ragamnya, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan 

bahasa Inggris ketika mereka berbicara. Berdasarkan pilihan bahasa yang 

dilakukan oleh para santri, timbullah istilah-istilah dari dua bahasa yang 

digunakan oleh santri di pesantren. 
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Contoh: 

KONTEKS : SALAH SEORANG SANTRI BERTANYA TUGAS ROANNYA 

P1 : mbak roane kelompokku napa nggih? 
  [

m
ba? ro

?
an kəlOmpO?ku nOpO 

ŋ
gIh] 

P2 : kelompok sampeyan roan dapur. 
  [kəlOmpO? sampeyan ro

?
an dapUr] 

 Pada tuturan di atas terdapat istilah yang dihasilkan  dari dua bahasa yaitu 

roan dapur. Roan berasal dari bahasa Arab sedangkan dapur berasal dari bahasa 

Indonesia. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Merujuk pada identifikasi masalah di atas dan keterbatasan kemampuan, 

pengetahuan, serta waktu yang ada maka penelitian ini difokuskan pada pilihan 

bahasa santri di Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah Sekaran 

Gunungpati Semarang dengan sampel para santri putri. Alasan mengambil sampel 

para santri putri karena santri putri melakukan lebih banyak aktivitas 

dibandingkan santri putra, seperti memasak dan mengurus ndalem.

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

1) bagaimana wujud pilihan bahasa yang digunakan oleh santri Pondok Pesantren  

Durrotu Ahlissunnah Waljamaah Sekaran Gunungpati?; 

2) faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pilihan bahasa santri Pondok 

Pesantren  Durrotu Ahlissunnah Waljamaah? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) menjelaskan wujud pilihan bahasa yang digunakan oleh santri Pondok 

Pesantren  Durrotu Ahlissunnah Waljamaah Sekaran Gunungpati; 

2) menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pilihan bahasa santri Pondok 

Pesantren  Durrotu Ahlissunnah Waljamaah. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai Pilihan Bahasa Santri ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah khazanah kajian bahasa terutama pada kajian 

Sosiolinguistik dan dapat menguatkan teori-teori yang sudah ada tentang pilihan 

bahasa. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan pesantren untuk 

memberikan informasi gejala sosial yang dialami santri-santrinya. Bagi pengurus 

pesantren, diharapkan dapat memberikan perlakuan kepada santri secara lebih 

bijaksana karena posisinya yang juga sebagai mahasiswa (selain sebagai santri), 

melalui bahasa yang dituturkan. Bagi santri sendiri penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman baru mengenai bahasa yang mereka tuturkan. Sementara 

itu bagi masyarakat pada umumnya dapat memberikan wawasan kebahasaan, 

bahwa bahasa yang dituturkan  tanpa sengaja dalam kehidupan sehari-hari 

memiliki berbagai kategori pilihan, yaitu tunggal bahasa, alih kode, serta campur 

kode. Hal itu terjadi karena faktor faktor yang ada di masyarakat itu sendiri.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai pilihan bahasa sudah banyak dilakukan oeh peneliti-

peneliti terdahulu di antaranya Setiyani (2001), Cholissibah (2002), 

Sulistyoningsih (2002), Jacobson (2004), Rimawati (2005),  Fatimah (2008), 

Yang (2011), dan Broadbent dan Vavilova (2015). Adapun hasil yang diperoleh 

dari penelitian itu akan peneliti jabarkan berikut ini. 

 Penelitian yang berjudul “Pilihan Ragam Bahasa dalam Wacana Laras 

Agama Islam di Pondok Pesantren Islam Salafi Al-Falah Mangunsari Banyumas”

disusun oleh Setiyani (2001). Pada hasil penelitian disebutkan bahwa bentuk 

pilihan bahasa di pesantren tersebut berupa tunggal bahasa, alih kode, dan campur 

kode. Akan tetapi, yang paling sering muncul adalah alih kode dan campur kode. 

Bentuk-bentuk itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa 

dengan segala ragamnya. Selain itu, bentuk pilihan bahasa yang terjadi 

dilatarbelakangi oleh faktor situasi resmi atau formal, peraturan, pendidikan adab 

sopan santun, dan penghormatan terhadap lawan tutur. 

 Terkait dengan penelitian yang dilakukan, Pondok Pesantren Durrotu 

Ahlissunnah Waljamaah memiliki latar belakang yang sama dengan Pondok Islam 

Salafi Al-Falah, sama-sama merupakan pondok salaf. Akan tetapi, Pondok 

Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah lebih ke arah salaf modern, karena 

seluruh santrinya adalah mahasiswa yang cenderung berbaur dan mengikuti 
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perkembangan dunia luar. Mereka datang dari berbagai daerah dengan membawa 

bahasa ibu masing-masing.  

 Ditambah lagi, posisi mereka sebagai mahasiswa yang mendapat pengaruh 

dari teman-teman kampus selain santri menyebabkan bahasa di sana 

bervariatif. Sehingga, bahasa-bahasa yang ada di sana sebagai pijakan untuk 

menelusuri bentuk bahasa yang dipilih santri ketika berkomunikasi, serta faktor-

faktor yang melatarbelakangi pemilihan bahasa tersebut.  

 Cholissibah (2002) dalam skripsinya melakukan penelitian yang berjudul 

“Pilihan Bahasa Para Pedagang Etnik Cina di Pasar Banjarsari Pekalongan”. 

Bentuk pilihan bahasa yang digunakan oleh para pedagang etnik Cina dalam 

transaksi jual beli adalah variasi pilihan tunggal bahasa, alih kode, dan campur 

kode. Pemakaian tiga variasi pilihan ini dipengaruhi oleh perasaan jengkel penjual 

kepada pembeli, perasaan jengkel pembeli kepada penjual, penjual ingin 

memengaruhi pembeli, penjual berkilah kepada pembeli, dan terjadi tawar 

menawar. Berdasarkan pilihan bahasa tersebut ditemukan adanya bentuk sapa atau 

panggilan khusus kepada para pedagang etnik Cina yaitu “Enci dan Mamah” 

(panggilan untuk para pedagang etnik Cina wanita) dan “Engkong, Engkoh, serta 

Bah” (panggilan utuk pedagang etnik Cina pria). Bentuk sapaan itu bila dilihat 

dari bentuknya dapat dikatakan merupakan bahasa register pedagang etnik Cina 

dalam bentuk tunggal bahasa. 

 Bentuk pemakaian tiga variasi pilihan bahasa (tunggal bahasa, alih kode, 

dan campur kode) juga terjadi di Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunnah 

Waljamaah. Berdasarkan bentuk itu pula, disebutkan beberapa istilah yang 
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dihasilkan dari salah satu bentuk variasi. Istilah-istilah itu menjadi register bahasa 

pesantren. Bila pada pedagang etnik Cina ditemukan register dari bentuk variasi 

pilihan bahasa berupa tunggal bahasa, di Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunnah 

Waljamaah ditemukan register dari bentuk variasi yang lain, yakni campur kode.  

 Penelitian yang berjudul “Pilihan Bahasa Pendakwah di Masjid Desa 

Surobayan, Ambal, Kebumen” disusun oleh Sulistyoningsih (2002). Hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa variasi pilihan bahasa yang digunakan 

pendakwah pada waktu ceramah di masjid adalah variasi bahasa tunggal dan alih 

kode. Adapun faktor yang melatarbelakangi variasi pillihan bahasa tersebut adalah 

faktor kemampuan bahasa pendakwah, faktor pokok pembicaraan, faktor 

partisipan, faktor tujuan, dan fungsi interaksi. 

 Dua bentuk variasi pilihan bahasa pendakwah pada waktu ceramah di 

masjid juga ditemukan pada peristiwa tutur santri di Pondok Pesantren Durrotu 

Ahlissunnah Waljamaah. Akan tetapi, pada peristiwa tutur santri tidak hanya dua 

bentuk, ada bentuk lain yang ditemukan. Bentuk itu adalah variasi pilihan bahasa 

berupa campur kode. Kemudian, dari bentuk campur kode itu dihasilkan beberapa 

istilah yang dijadikan bahasa register pondok pesantren.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Jacobson (2004) berjudul “Language 

Mixing in Multilingual Malaysia”. Melalui penelitian ini, Jacobson menguraikan 

peristiwa bahasa pada masyarakat tutur di wilayah Malaysia. Di wilayah tersebut 

ada dua bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu bahasa Melayu dan 

bahasa Inggris. Kedua bahasa itu melahirkan bentuk campur kode dan alih kode. 
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Selain itu, penggunaan kedua bahasa tidak hanya pada lingkup informal, namun 

juga di lingkup formal.  

Bentuk variasi pilihan bahasa juga ditemukan di masyarakat tutur Pondok 

Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah. Bila dibandingkan dengan penelitian 

Jacobson perbedaan terletak pada bentuk tunggal bahasa. Peneliti menguraikan 

tiga variasi pilihan bahasa, yaitu tunggal bahasa, alih kode, dan campur kode, 

sedangkan Jacobson menguraikan dua bentuk saja, yakni alih kode dan campur 

kode. Kemudian, variasi pilihan bahasa yang ditemukan di pondok Pesantren 

Durrotu Ahlissunnah Waljamaah dikembangkan dengan ditemukannya register 

pesantren, yang dihasilkan dari salah satu jenis variasi pilihan bahasa, yaitu 

campur kode. 

 Penelitian yang berjudul “Pilihan Bahasa Karyawan Pabrik Mie Cap 

Kelinci di Sokaraja Kabupaten Banyumas” disusun oleh Rimawati (2005). Hasil 

penelitian tersebut mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang digunakan 

untuk berkomunikasi oleh para karyawan, yaitu bahasa Jawa dengan segala 

ragamnya dan bahasa Indonesia. Bentuk tunggal bahasa selalu terjadi pada bahasa 

Jawa dan tidak pernah terjadi pada bahasa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang 

melatarbelakangi plihan bahasa karyawan pabrik Mie Cap Kelinci di Sokaraja 

Kabupaten Banyumas adalah faktor tempat dan suasana, usia, dan tingkat 

pendidikan peserta tutur serta topik.  

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, pilihan bahasa yang hanya 

menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tidak berlaku pada kalangan 

santri yang sekaligus mahasiswa. Santri yang sekaligus mahasiswa menggunakan 
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bahasa yang lebih bervariatif. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, 

dan bahasa Inggris. Bentuk tunggal bahasa pun tidak hanya ditemukan pada 

bahasa Jawa, namun pada empat jenis bahasa yang digunakan tersebut. Kemudian 

peneliti mengungkapkan register pesantren yang dihasilkan dari salah satu jenis 

variasi pilihan bahasa, yaitu campur kode. Jadi, tidak hanya menguraikan bentuk-

bentuk variasi pilihan bahasa dari data yang peroleh. 

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Fatimah (2008) dengan judul “Pemilihan 

Bahasa Masyarakat Multilingual dalam Ranah Ketetanggaan di Kecamatan 

Cimanggu Kabupaen Cilacap”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pola 

pemilihan bahasa meliputi pola bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. 

Selanjutnya, wujud pemilihan bahasa masyarakat multilingual di Kecamatan 

Cimanggu Kabupaten Cilacap dalam ranah ketetanggaan terdiri atas pemilihan 

kode bahasa, alih kode bahasa, dan campur kode bahasa. Pola dan wujud 

pemilihan bahasa masyarakat mutilingual dalam ranah ketetanggaan di 

Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

(1) peserta tutur dan (2) norma bertutur. 

 Terkait dengan penelitian yang dilakukan, pilihan bahasa di Pondok 

Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah tidak hanya ditelusuri wujud dan 

faktor yang melatarbelakanginya. Akan tetapi, ditambah beberapa bentuk campur 

kode yang menghasilkan bahasa register pesantren.  

 Berkaitan dengan penelitian pada masyarakat bilingual atau multilingual,

Yang (2011) dalam penelitianya yang berjudul “Studies to Bilingual Education of 

Chinese University Undergraduate Course” menyatakan bahwa pendidikan 
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penggunaan bahasa secara bilingual digunakan pada pendidikan internasional. 

Penggunaan bahasa secara billingual sangat kuat  pengaruhnya pada mahasiswa 

yang telah mengusai bahasa pada masa pendidikan. Contohnya salah satu 

Universitas di Cina yang berkomunikasi secara bilingual, baik di sekolah 

maupaun dalam kehidupan sehari-hari, 

 Penelitian terhadap mahasiswa juga dilakukan oleh peneliti, mahasiswa 

sekaligus santri lebih tepatnya. Pada mahasiswa sekaligus santri ini, tidak 

diuraikan pengaruh penggunaan bahasa secara bilingual oleh mahasiswa terhadap 

pendidikan internasional. Akan tetapi, pembahasan difokuskan pada variasi 

pilihan bahasa dari bahasa yang digunakan oleh mahasiswa. Kemudian 

mengungkapkan register bahasa tersebut, yaitu register pesantren yang dihasilkan 

dari salah satu jenis variasi pilihan bahasa. Jenis variasi pilihan bahasa tersebut 

adalah campur kode. 

 Penelitian lain juga dilakukan oleh Broadbent dan Vavilova (2015) yang 

berjudul “Bilingual Identity: Issues of Self-Identification of Bilinguals in 

Malaysia and Tatarstan”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa di Malaysia 

ada dua bahasa ibu, yaitu bahasa Melayu dan Manglish (Inggris Malaysia). 

Namun, tidak semua penduduk Malaysia menggunakan kedua bahasa tersebut. 

Bahasa Melayu digunakan penduduk pedesaan, karena mereka percaya bahwa 

bahasa Melayu adalah bahasa warisan nenek moyang yang harus dipertahankan 

sebagai budaya. Sementara itu, bahasa Manglish digunakan oleh golongan 

pejabat, para akademis, dan masyarakat kota. Menurut mereka diperlukan 
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kemampuan untuk menguasai bahasa lain sebagai pintu gerbang menuju dunia 

yang lebih luas. 

 Hal serupa juga terjadi di Tatarstan. Warga Tatarstan yang beragama islam 

mempertahankan bahasa Tatar sebagai bahasa ibu negara Tatarstan. Sementara 

itu, warga lainnya menggunakan bahasa Rusia, karena bahasa Rusia merupakan 

bahasa negara Tatarstan yang resmi di bawah Undang-Undang Negara. Perbedaan 

pendapat dalam menggunakan bahasa di satu tempat menimbulkan konflik dalam 

menentukan identitas pribadi masyarakat bilingual atau multilingual. Namun, hal 

tersebut dapat diatasi dengan keberhasilan dalam berakulturasi. Berusaha menjadi 

orang-orang yang menikmati ekuilibrium budaya, yang menerima dan merasa 

aman di kedua budaya yang mereka warisi. 

 Konflik yang ditimbulkan oleh bahasa seperti di Malaysia dan Tatarstan, 

tidak terjadi pada masyarakat tutur di Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunnah 

Waljamaah. Perbedaan bahasa yang dibawa santri dari masing-masing daerah, 

justru membuat bahasa di sana lebih beragam. Keberagaman itu mengharuskan 

mereka memilih bahasa apa yang akan digunakan ketika bertutur. Bahasa yang 

akan dipilih ketika bertutur itulah yang akan peneliti uraikan pada hasil 

penelitiannya. Pilihan bahasa tersebut meliputi tunggal bahasa, alih kode, dan 

campur kode. Selanjutnya, diungkapkan register bahasa pesantren yang terbentuk 

dari salah satu variasi pilihan bahasa, yakni campur kode. Pilihan bahasa berupa 

campur kode dapat terjadi dalam satu tuturan, sehingga memungkinkan terjadinya 

pengistilihan untuk suatu hal. Berbeda dengan alih kode yang terjadi ketika ada 
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tuturan berikutnya berbeda dari tuturan sebelumnya sebagai penanda bahwa 

bahasa telah beralih. 

2.2 Landasan Teoretis 

    Konsep-konsep yang menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini 

meliputi sosiolinguistik; masyarakat bahasa atau tutur; pilihan bahasa yang berupa 

tunggal bahasa, alih kode, campur kode; ragam bahasa; pesantren; dan santri. 

Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. 

2.2.1 Sosiolinguistik 

Banyak ahli yang mengemukakan dasar sosiolinguistik atau pengertian 

sosiolinguistik antara lai, Chaer dan Agustina (2010:4) yang mengatakan 

sosioliguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan 

ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dan faktor-faktor 

sosial di dalam masyarakat tutur. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Criper dan Widowson (dalam 

Kuswardono 2013: 1), sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dalam pemakaian 

yang bertujuan untuk menunjukkan kesepakatan atau kaidah-kaidah penggunaan 

bahasa (yang disepakati masyarakat), dikaitkan dengan kebudayaan dalam 

masyarakat. Menurutnya, sosiolinguistik merupakan kajian bahasa yang 

berhubungan dengan konvensional dalam suatu masyarakat tentang bahasa yang 

mereka gunakan. 

Sosiolinguistik sering disamakan dengan sosiologi bahasa, namun 

Wardhaug (dalam Kuswardono 2013: 2) membedakan kajian dalam sosolinguistik 

dan sosiologi bahasa. Menurutnya, sosiolinguistik memfokuskan pembahasannya 
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pada penelaahan hubungan antara bahasa dan masyarakat dengan tujuan untuk 

mengetahui (1) kaidah-kaidah bahasa (yang dipakai oleh masyarakat tertentu) 

dengan lebih baik dan (2) bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam 

komunikasi. Sedangkan sosiologi bahasa memfokuskan pembahasannya pada 

usaha untuk mengupas bagaimana struktur sosial dapat dipahami dengan baik 

melalui studi bahasa. 

Al Aziz (dalam Kuswardono 2013: 2) melihat perbedaan tersebut hanya 

dari sudut pandangnya. Menurutnya, sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji 

hubungan masyarakat dengan masyarakat (sudut pandang linguistik). Sedangkan 

sosioligi bahasa adalah ilmu sosial yang mengkaji hubungan masyarakat dan 

bahasa (sudut pandang sosial). 

Sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan 

bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa 

yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (Nababan 1984:2). Ada dua 

aspek yang mendasar dalam pengertian masyarakat. Pertama ialah bahwa 

anggota-anggota suatu masyarakat hidup dan berusaha bersama secara 

berkelompok-kelompok. Aspek yang kedua ialah bahwa anggota-anggota dan 

kelompok-kelompok masyarakat ini dapat hidup bersama karena ada suatu 

perangkat hukum dan adat kebiasaan yang mengatur kegiatan dan tindak laku 

berbahasa. Pada sosiolinguistik, kedua aspek ini dibicarakan, tetapi umumnya 

lebih banyak tekanan diberikan pada aspek kekelompokan itu (Nababan 1984: 3). 

Selain mengacu pada aspek kemasyarakatan, sosiolinguistik juga 

menyangkut individu sebab unsur yang sering terlihat melibatkan individu sebagai 
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akibat dari fungsi individu sebagai makhluk sosial (Rokhman 2013: 2). Hal itu 

merupakan peluang bagi linguistik yang bersifat sosial untuk melibatkan diri 

dengan pengaruh masyarakat terhadap bahasa dan pengaruh bahasa pada fungsi 

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

dalam aspek-aspek yang berbeda. 

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa sosiolinguistik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji 

kebahasaan dengan memperhatikan masyarakat penuturnya. Membahas tentang 

hubungan bahasa dan perilaku sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia 

dan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari manusia lainnya. 

2.2.2 Masyarakat Bahasa atau Tutur 

   Definisi masyarakat bahasa yang dimaksudkan tidak hanya berdasarkan 

pada perkembangan bahasa, tetapi berdasarkan sejarah, budaya, dan politik. Pada 

tahap abstraksi yang cukup tinggi ditempatkan ciri-ciri kelompok yang memiliki 

kesamaan agama, usia, kelompok etnis, dan dibidang linguistik terutama 

kesamaan bahasa atau variasi bahasa. Pada tahap abstraksi yang lebih rendah 

realitas bahasa tercermin melalui kelompok-kelompok yang bersemuka. Definisi 

masyarakat bahasa yang mendasar menjelaskan apa arti “menggunakan bahasa 

yang sama” dalam situasi nyata di suatu lingkungan bahasa (Rokhman 2013:7). 

 Menurut Sumarsono (2010: 36) kalau suatu kelompok orang atau suatu 

masyarakat mempunyai verbal repertoir yang relatif sama serta mereka 

mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang 

digunakan di dalam masyarakat itu, maka dapat dikatakan bahwa kelompok orang 
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itu atau masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur. Jadi, masyarakat tutur 

bukanlah hanya sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, 

melainkan kelompok orang yang mempunyai norma yang sama dalam 

menggunakan bentuk-bentuk bahasa. 

 Syarat untuk dapat disebut satu masyarakat tutur adalah adanya perasaan 

di antara para penuturnya, bahwa mereka merasa menggunakan tutur yang sama. 

Dengan konsep adanya perasaan menggunakan tutur yang sama ini, maka dua 

buah dialek yang secara linguistik merupakan satu bahasa dianggap menjadi dua 

buah dialek dari dua masyarakat tutur yang berbeda (Chaer dan Agustina 2010: 

36). 

 Wijana dan Rohmadi (2006:45) menyebutkan, masyarakat yang anggota-

anggotanya memungkinkan memiliki ciri fisik yang berupa organ bicara yang 

berbeda-beda pada gilirannya nanti menghasilkan idiolek yang berbeda. Dalam 

masyarakat itu anggota-anggotanya dimungkinkan pula memiliki kepribadian 

yang berbeda yang nantinya menimbulkan wujud dan cara berbahasa yang 

berlainan. Sementara itu, status sosial ekonomi anggota masyarakat yang berbeda-

beda akan mewujudkan sosiolek yang berbeda. Akhirnya, asal kedaerahan yang 

berbeda akan melahirkan bermacam-macam variasi regional  yang lazim disebut 

dialek. Faktor-faktor sosial dan individual yang disebutkan di atas barulah 

sebagian saja. Faktor-faktor yang lain, seperti umur, jenis kelamin, tingkat 

keakraban, latar belakang keagamaan, dan sebagainya tentu pula akan membuat 

lebih kompleks wujud bahasa yang terdapat dalam sebuah masyarakat tutur 

sehingga tidak mustahil bahwa dalam sebuah masyarakat tutur terdapat sejumlah 
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masyarakat tutur lain dalam skope yang lebih kecil. Dari kenyataan ini dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat tutur adalah sekelompok orang dalam lingkup 

luas atau sempit yang berinteraksi dengan bahasa tertentu yang dapat dibedakan 

dengan kelompok masyarakat tutur yang lain atas dasar perbedaan bahasa yang 

bersifat signifikan. 

Fishman (dalam Chaer dan Agustina 2010: 36) menyebut “masyarakat 

tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya 

mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan 

penggunaanna”. Kata masyarakat dalam istilah masyarakat tutur bersifat relatif, 

dapat menyangkut masyarakat yang sangat luas, dan dapat pula hanya 

menyangkut sekelompok kecil orang. Kata masyarakat itu kiranya digunakan 

sama dalam penggunaan “masyarakat desa”, “masyarakat kota”, “masyarakat 

Jawa Barat”, “masyarakat Inggris”, “masyarakat Eropa”, dan yang hanya 

menyangkut sejumlah kecil orang seperti “masyarakat pendidikan”, atau 

“masyarakat Indonesia”.

 Berdasarkan pengertian terhadap kata masyarakat seperti itu, maka setiap 

kelompok orang yang karena tampat atau daerahnya, profesinya, hobinya dan 

sebagainya, menggunakan bentuk bahasa yang sama, serta memunyai penilaian 

yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa itu, mungkin membentuk 

suatu masyarakat tutur. 

 Pada pokoknya masyarakat bahasa terbentuk karena adanya saling 

pengertian (multilingual intelligiblity), terutama karena adanya kebersamaan 
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dalam kode-kode linguistik (secara terinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem 

bunyi, sintaksis, dan semantik) (Alwasilah 1993: 37). 

 Masyarakat bahasa selalu berhubungan dengan repetoir bahasa atau verbal 

repetoir. Repetoir bahasa merupakan semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang 

dimiliki atau dikuasai seorang penutur (Chaer dan Agustina 2010: 35). Verbal 

repetoir sebenarnya ada dua macam yaitu yang dimiliki setiap penutur secara 

individual dan yang merupakan milik masyarakat tutur secara keseluruhan. Yang 

pertama mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh seorang penutur, 

termasuk kemampuan untuk memilih norma-norma sosial bahasa sesuai dengan 

situasi dan fungsinya. Yang kedua mengacu pada keseluruhan alat-alat verbal 

yang ada di dalam suatu masyarakat, beserta dengan norma-norma untuk memilih 

variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. 

 Berdasarkan repetoir bahasa, masyarakat bahasa dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa bagian, yaitu (1) masyarakat monolingual; (2) masyarakat 

bilingual; (3) masyarakat multilingual. Masyarakat monolingual artinya suatu 

masyarakat bahasa yang hanya dapat berkomunikasi dengan satu bahasa. 

Masyarakat monolingual ini sudah jarang ditemukan pada zaman sekarang. 

Masyarakat bilingual lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat 

monolingual. Hal ini karena masyarakat bilingual atau dwibahasa telah dapat 

berkomunikasi dengan dua bahasa. Artinya, masyarakat bilingual lebih bersifat 

komunikatif dibandingakan masyarakat monolingual, terlebih masyarakat 

multilingual. Kelompok masyarakat bahasa multilingual memiliki kemampuan 

menggunakan lebih dari dua bahasa (Aslinda dan Syafyahya 2007:16). 
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 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa masyarakat tutur atau masyarakat bahasa merupakan sekelompok orang 

yang mempunyai verbal repetoir bahasa yang sama. Sekelompok orang tersebut 

memiliki norma-norma tentang penggunaan sebuah bahasa yang telah disepakati 

bersama. Sehingga, seluruh anggota dalam kelompok masyarakat tutur tersebut 

memahami penggunaan bahasa yang telah disepakati serta mematuhi aturan-

aturan yang ada di dalamnya. 

2.2.3 Pilihan Bahasa  

 Situasi kedwibahasaan atau multilingual menyediakan beberapa bahasa 

atau ragam bahasa dalam masyarakat. Berhadapan dengan situasi ini, 

dwibahasawan harus selalu melakukan pemilihan bahasa, yaitu menentukan 

bahasa apa yang akan digunakannya dalam berbicara dengan mitra bicaranya 

(Rusyana dalam Umar dan Napitupulu 1993:24). Pada masyarakat yang demikian 

tersedia beberapa kode, baik berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya untuk 

digunakan dalam interaksi sosial. Dengan tersedianya kode-kode itu, anggota 

masyarakat akan memilih kode yang tersedia sesuai dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Dalam interaksi sehari-hari, anggota masyarakat secara 

konstan mengubah variasi penggunaan bahasanya (Rokhman 2005:11). 

 Menurut Fasold (dalam Chaer dan Agustina 2010:153) hal pertama yang 

terbayang bila kita memikirkan bahasa adalah “bahasa keseluruhan” (whole 

languages) di mana kita membayangkan seseorang dalam masyarakat bilingual 

atau multilingual berbicara dua bahasa atau lebih dan harus memilih yang mana 

yang harus digunakan. Dalam hal inilah terjadi pemilihan bahasa. Ada tiga jenis 
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pilihan yang dapat dilakukan. Yaitu tunggal bahasa/eka bahasa, alih kode, dan 

campur kode.  

 Ketika pilihan yang harus dibuat dalam sebuah situasi adalah pilihan 

antarbahasa (dan bukan antarvarian dari satu bahasa yang sama), maka masalah 

identitas ini menjadi makin menyolok, terutama ketika pilihan bahasa itu terkait 

dengan status nasional dan politik dari sebuah bahasa (Thomas dan Wareing 

2007:247). 

Pada intinya, masyarakat bilingual atau multilingual memiliki beberapa 

variasi bahasa. Beberapa variasi itu dalam sosiolinguistik mengimplikasikan, 

penutur mempunyai pilihan di antara variasi-variasi yang ada. Pilihan ini mungkin 

merupakan salah satu bahasa dari bahasa-bahasa yang ada, bergantung pada 

situasi (alih kode), dipakai atau tidaknya unsur bahasa lain ketika memakai bahasa 

tertentu (campur kode); bisa juga pilihan itu berupa satu dari sekian banyak varian 

di dalam satu bahasa. 

2.2.3.1 Tunggal Bahasa 

 Memilih satu variasi bahasa dari bahasa yang sama (intra language 

variation). Apabila seorang penutur bahasa Jawa berbicara kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa Jawa kromo, misalnya, maka ia telah melakukan 

pilihan bahasa kategori pertama ini (Rokhman 2013:25). 

Contoh: 

KONTEKS  : SALAH SEORANG SANTRI SEDANG MENYETRIKA DI 

AULA KEMUDIAN SANTRI LAINNYA INGIN MENGANTRE. 

P1 : Nis, barmu nyetrika sapa? 
  [nis barmu ñətrika sOpO] 

P2 : Rak ana. 
  [ra? 

?
ana] 
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P1 : Ngapling ya? 
  [ŋaplIŋ yO]

P2 : iya. 
  [

?
iyO] 

   

 Percakapan di atas merupakan percakapan antarsesama santri putri 

menggunakan bahasa Jawa ngoko lugu. Penggunaan bahasa Jawa ngoko lugu 

yang tidak mencampurkan maupun mengalihkan dari satu bahasa ke bahasa yang 

lain, merupakan salah satu contoh penggunaan tunggal bahasa dalam ragam 

bahasa Jawa ngoko lugu. 

2.2.3.2 Alih Kode 

Appel (dalam Chaer dan gustina 2010: 107) mendefinisikan alih kode 

sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Oleh 

karena itu, alih kode dapat dikatakan mempunyai fungsi sosial. Berbeda dengan 

Appel yang mengatakan alih kode itu terjadi antarbahasa, maka Hymes (dalam 

Chaer dan Agustina 2010:107) menyatakan alih kode itu bukan hanya terjadi 

antarbahasa, tetapi dapat juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang 

terdapat dalam satu bahasa. 

Soewito (dalam Sumarsono 2010: 114) membedakan adanya dua macam 

alih kode, yaitu alih kode intern dan alih kode ekstern. Alih kode intern adalah 

alih kode yang berlangsung antarbahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke 

bahasa Jawa, atau sebaliknya. Sedangkan alih kode ekstern terjadi antara bahasa 

sendiri dengan bahasa asing.  

Pada keadaan kedwibahasaan atau multili bahasa, akan sering terdapat 

orang mengganti bahasa atau ragam bahasa, hal ini bergantung pada keadaan atau 

keperluan berbahasa itu. Umpamanya sewaktu kita berbahasa A dengan si P 
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datang si Q yang tidak dapat berbahasa A memasuki situasi berbahasa itu. Oleh 

karena kita ingin menerima Q dalam situasi berbahasa itu, maka kita beralih 

memakai bahasa B yang dimengerti Q. Kejadian seperti itu kita sebut alih kode 

(Nababan 1984: 31). 

Secara umum, dalam berbagai kepustakaan linguistik penyebab alih kode  

disebutkan antara lain adalah (1) pembicara atau penutur. (2) pendengar atau 

lawan tutur, (3) perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, (4) perubahan 

dari formal ke informal atau sebaliknya, (5) perubahan topik pembicaraan (Chaer 

dan Agustina 2010: 108). Selain lima hal tersebut, sesungguhnya masih banyak 

faktor atau variabel lain yang dapat menyebabkan terjadinya peristiwa alih kode. 

Penyebab-penyebab ini biasanya sangat berkaitan dengan verbal repertoire yang 

terdapat dalam suatu masyarakat tutur serta bagaiman status sosial yang 

dikenakan oleh para penutur terhadap bahasa-bahasa atau ragam-ragam bahasa 

yang terdapat dalam masyarakat tutur itu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, alih 

kode merupakan gejala peralihan kode, baik bahasa maupun varian bahasa dari 

satu kode ke kode lainnya karena faktor –faktor tertentu. 

Contoh: 

KONTEKS : SALAH SEORANG SANTRI SEDANG MENGANTRE 

UNTUK MANDI. 

P1 : Mbak dua! 
 [

m
ba? du

w
a]

P2 : Iya. 
 [

?
iya] 

P1 : bakdane sinten? 
 [ba?dane sIntən] 

P2 : mboten wonten. 
 [

m
bOtən wOntən] 
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P1 : Ngapling nggih? 
[ŋaplIŋ 

ŋ
gIh] 

P2 : nggih. 
 [

ŋ
gIh] 

  

 Percakapan yang terjadi antara penutur satu (P1) dan penutur dua (P2) 

merupakan percakapan yang menggunakan dua bahasa. P1 bertanya dengan 

bahasa Indonesia kemudian P2 menjawab dengan bahasa Indonesia pula. 

Selanjutnya, P1 bertanya dengan bahasa Jawa kemudian P2 juga menjawab 

dengan bahasa Jawa. Di sini terjadi alih kode yaitu peralihan dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Jawa. 

2.2.3.3 Campur Kode 

Pembahasan berkenaan alih kode biasanya dikuti dengan campur kode. 

Kedua peristiwa tutur tersebut saling berkesinambungan dan sering terjadi pada 

masyarakat multilingual. Persamaannya adalah alih kode dan campur kode 

digunakan pada masyarakat tutur dengan dua atau lebih bahasa, atau varian dari 

sebuah bahasa. 

Thelander (dalam Chaer dan Agustina) mencoba menjelaskan perbedaan 

alih kode dan campur kode. Katanya, bila di dalam suatu peristiwa tutur terjadi 

peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang 

terjadi adalah kode. Tetapi apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa 

mapun frasa-frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran (hybrid 

clauses, hybrid phrases), dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi 

mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur 

kode, bukan alih kode. Dalam hal ini menurut Thelander selanjutnya, memang ada 

kemungkinan terjadinya perkembangan dari campur kode ke alih kode. 
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Perkembangan ini misalnya, dapat dilihat kalau ada usaha untuk mengurangi 

kehibridan klausa-klausa atau frase-frase yang digunakan, serta memberi fungsi-

fungsi tertentu sesuai dengan keotonomian bahasanya masing-masing. 

Kridalaksana menjelaskan bahwa campur kode adalah  penggunaan satu 

bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa; 

termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. 

Menggunakan satu bahasa tertentu dengan bercampur serpihan-serpihan 

sari bahasa lain (Rokhman 2013: 26). Pada campur kode penutur menyisipkan 

unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa yang satu ke bahasa yang 

lain (Sumarsono 2010: 200). 

Rokhman (2013:39) mengatakan bahwa campur kode merupakan 

pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa 

yang satu ke dalam bahasa yang lain. Unsur-unsur bahasa atau variasi-variasi itu 

yang menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi mempunyai unsur bahasa tersendiri. 

Unsur-unsur itu telah menyatu dengan bahasa yang disisipinya dan secara 

keseluruhan hanya mendukung satu fungsi. Di dalam kondisi yang maksimal 

campur kode merupakan konvergensi kebahasaan (linguistic convergence) yang 

unsur-unsurnya berasal dari beberapa bahasa yang masing-masing telah

meninggalkan fungsinya dan mendukung fungsi bahasa yang disisipinya. 

Adapun alasan penyebab terjadinya campur kode menurut Suwito 

(Rokhman 2013:38-39) ada dua yaitu campur kode yang bersifat ke luar dan ke 

dalam. Penyebab terjadinya campur kode yang bersifat keluar antara lain: (a) 

identifikasi peranan; (b) identifikasi ragam, dan (c) keinginan untuk menjelaskan 
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dan menafsirkan. Pada hal ini pun, ketiganya saling bergantung dan tidak jarang 

bertumpah tindih. Ukuran untuk peranan adalah sosial, registral, dan edukasional. 

Identifikasi ragam ditentukan oleh bahasa di mana seorang pentur melakukan 

campur kode yang akan menempatkan dia di dalam hierarki status sosialnya. 

Keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan, nampak karena campur kode juga 

menandai sikap dan hubungannya terhadap orang lain dan sikap hubungan orang 

lain terhadapnya. 

Campur kode ke dalam nampak misalnya apabila seorang penutur 

menyisipkan unsur-unsur bahasa daerahnya ke dalam bahasa nasional, unsur-

unsur dialeknya ke dalam bahasa daerahnya atau unsur-unsur ragam dan gayanya 

ke dalam dialeknya. Selain itu, campur kode terjadi karena adanya hubungan 

timbal balik antara peranan (penutur), bentuk bahasa dan fungsi bahasa. Artinya 

penutur yang mempunyai latar belakang sosial tertentu, cenderung memilih 

bentuk campur kode tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu. Pemilihan 

bentuk campur kode demikian dimaksudkan untuk menunjukkan status sosial dan 

identitas pribadinya di dalam masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

campur kode merupakan peristiwa tutur dalam pemilihan bahasa menggunakan 

dua bahasa atau lebih dengan memasukkan suatu bahasa pada bahasa lainnya. 

 Berikut merupakan contoh peristiwa tutur yang mengandung campur kode di 

dalamnya. 

KONTEKS : SALAH SEORANG SANTRI YANG BARU DATANG DARI 

RUMAH. 

P1 : Mbak Ana mboten nate ketingal, Mbak? Kaifa haluk? 
 [

m
ba? 

?
ana 

m
bOtən nate kətiŋal 

m
ba? ka

y
fa halU?] 
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P2 : Ana pulang, Ukh. Alhamdulillah bikhoir. 

 [
?
ana pulaŋ 

?
ux 

?
alhamdulillah bixO

y
r]

  

 Tuturan P1 merupakan percampuran antara bahasa Jawa dengan bahasa 

Arab. Sementara itu, sedangkan tuturan P2 merupakan percampuran antara bahasa 

Indonesia dan bahasa Arab. Sehingga peristiwa tutur ini termasuk pada campur 

kode. 

2.2.4 Ragam Bahasa 

  Kridalaksana menyebutkan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut 

pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan dan menurut 

media pembicaraannya. Jadi, ragam bahasa ini bentuknya beragam atau 

bermacam-macam. 

2.2.5 Ragam Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan bahasa yang mengenal adanya tingkat tutur atau 

undha-usuk atau unggah-ungguh basa. Adanya tingkat tutur dalam bahasa Jawa 

merupakan adat sopan santun berbahasa Jawa. Adat sopan santun ini 

mencerminkan perilaku kebahasaan yang sebenarnya juga tercermin dari perilaku 

masyarakat. Tingkat tutur bahasa Jawa digolongkan menjadi dua, ngoko dan 

krama. Ngoko dibagi menjadi dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus, sedangkan 

krama dibgi menjadi dua, yaitu krama lugu dan krama alus (Sukoyo 2013:13). 

  Selanjutnya, membagi tingkat tutur tersebut menjadi empat tingkatan. 

2.2.5.1 Ngoko lugu 

  Ngoko lugu adalah ragam pemakaian bahasa Jawa yang seluruh 

kalimatnya dibentuk dengan kosakata ngoko (termasuk kosakata netral). Afiksnya 

(awalan, akhiran) juga tetap menggunakan afiks ngoko. Ragam ini digunakan oleh 
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peserta tutur yang mempunyai hubungan akrab dan tidak ada usaha untuk saling 

menghormati (Sukoyo 2013:13). 

  Berikut adalah contoh kalimat dengan menggunakan ragam ngoko lugu. 

1.)Irfan dodolan buah ning pasar. 

‘Irfan jualan buah di pasar.’

2.)Aku ketemu Pak Ganjar ning seminar nasional, wingi esuk. 

‘Aku bertemu Pak Ganjar di seminar nasional, kemarin pagi.’

3.)Kowe wis mangan? 

‘Kamu sudah makan?’

  Ragam ngoko lugu digunakan untuk: 

(1) berkomunikasi dengan orang yang kedudukan atau statusnya lebih rendah, 

misalna antara guru dengan murid, orang tua dengan anak, dan antara orang 

yang sudah akrab. 

(2) Berkomunikasi yang sifatnya umum, misalnya pengumuman, iklan, 

menawarkan barang, dan juga dapat digunakan dalam penulisan surat kabar. 

2.2.5.2 Ngoko Alus 

  Ngoko alus adalah ragam pemakaian bahasa Jawa yang dasarnya adalah 

leksikon ngoko (termasuk leksikon netral), namun juga menggunakan leksikon 

krama inggil, dan atau krama andhap. Ragam ngoko alus digunakan oleh peserta 

tutur yang mempunyi hubungan akrab, tetapi di antara mereka ada usaha untuk 

saling menghormati (Hardyanto dan Utami dalam Sukoyo 2013:14). Afiks yang 

digunakan adalah afiks ngoko, kecuali awalan –kok, dan akhiran –mu. Awalan –

kok dan akiran –mu diganti dengan kata panjenengan. 

  Harjawijaya dan Supriya (dalam Sukoyo 2013:14) mengemukakan tentang 

konsep pembentukan ragam ngoko alus. 
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1.)Leksikon ngoko untuk menghormati orang lain diganti menjadi krama inggil 

(apabila ada) kalau tidak ada maka tetap menggunakan leksikon ngoko 

tersebut. 

2.)Leksikon ngoko yang berhubungan dengan diri pribadi walaupun memiliki 

leksikon krama inggil, tetap digunakan leksikon ngoko (tidak boleh 

menggunakan krama inggil untuk diri pribadi). 

3.)Leksikon ngoko yang berhubungan dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, 

walaupun memiliki kosakata krama inggil, maka tetap digunakan ngoko. 

Misalnya, “perkutut panjenengan njaluk ngombe” ‘perkututmu minta minum.’ 

Kalimat tersebut sudah benar, jangan sampai justru diganti menjadi “perkutut 

panjenengan nyuwun unjukan.”

4.)Tidak digunakan leksikon krama, hanya krama inggil, krama andhap atau 

ngoko (termasuk leksikon netral) saja. 

5.)Awalan, sisipan, akhiran tetap menggunakan ngoko, kecuali awalan –kok, dan 

akhiran –mu. Awalan –kok dan akhiran –mu diganti dengan kata panjenengan. 

Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan ragam ngoko 

alus. 

(1)Budhe mengko arep tindak karo sapa? 

‘Budhe nanti akan pergi dengan siapa?’

(2)Paklik dhahar soto. 

‘Paman makan soto.’

(3)Pak Lurah sing anyar iku asmane sapa? 

‘Pak Lurah yang baru itu namanya siapa?’

 Kalimat (1) menggunakan kata “tindak”. Kata tersebut sebagai bentuk 

penghormatan kepada Budhe. Kata “tindak” adalah bentuk krama inggil dari 

ngoko “lungo”, krama “kesah” ‘pergi’. Pada kalimat (2) terdapat kata “dhahar”, 
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yang merupakan bentuk krama inggil, sedangkan ngokonya adalah “mangan” dan 

kramanya adalah “nedha”. Kalimat (3) menggunakan kata “asmane” 

menggunakan kata dasar “asma” dan akhiran –e. Kata “asma” adalah leksikon 

krama inggil, sedangkan leksikon ngokona adalah “jeneng” dan kramanya adalah 

“nama”. Akhiran –e tetap, tidak diubah menjadi krama karena sesuai konsep 

pembentukan ragam ngoko alus, bahwa awalan, sisipan, dan akhiran tetap 

menggunakan ngoko, kecuali –mu, dan –kok yang diubah menjadi kata 

“panjenengan”.

2.2.5.3 Krama Lugu 

  Krama lugu adalah ragam pemakaian bahasa Jawa yang seluruh 

kalimatnya dibentuk dengan leksikon krama, afiksnya juga menggunakan afiks 

krama. Krama lugu digunakan oleh peserta tututr yang belum atau tidak akrab, 

misalnya baru kenal. Kaidah pembentukan krama lugu sebagai berikut. 

1.)Leksikon ngoko yang memiliki padanan dalam leksikon krama, maka diubah 

menjadi leksikon krama, kalau tidak ada maka tetap menggunakan leksikon 

ngoko. 

2.)Leksikon ngoko yang berhubungan dengan diri pribadi seandainya memiliki 

padanan dalam leksikon krama maka diubah menjadi krama. 

3.)Afiks ngoko diubah menjadi krama, misalnya awalan di- diubah menjadi 

dipun-, awalan kok- diubah menjadi sampeyan, ater-ater dak- diubah menjadi 

kula. 
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4.)Leksikon yang berhubungan dengan hewan, tumbuh-tumbuhan yang memiliki 

leksikon krama maka diubah menjadi krama (Harjawiyana dan Supriya dalam 

Sukoyo 2013:16). 

  Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan ragam 

ngoko lugu. 

1.)Mas Zidan nembe tilem. 

‘Mas Zidan sedang tidur.’

2.)Sampun kalih minggu, Ibu sakit tifus. 

‘Sudah dua minggu, Ibu sakit tifus.’

3.)Samenika semah kula nyambut damel wonten ing Boyolali. 

‘Sekarang istri saya bekerja di Boyolali.’

4.)Mas Danu dipunbektaaken apel kalih kilo dening Bapak. 

‘Mas Danu dibawakan apel dua kilo oleh Bapak.’

2.2.5.4 Krama Alus  

  Krama alus adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua 

kosakatanya terdiri atas leksikon krama, krama inggil, dan krama andhap.  

Meskipun begitu yang menjadi leksikon inti adalah leksikon yang berbentuk 

krama. Leksikon madya dan ngoko tidak pernah muncul di dalam tingkat tutur 

krama alus (Sasangka dalam Sukoyo 2013:17). 

  Harjawijaya dan Supriya (dalam Sukoyo 2013:17) menjelaskan tentang 

kaidah pembentukan ragam krama alus. 

1.)Leksikon ngoko yang memiliki padanan krama inggil maka diubah menjadi 

krama inggil, kecuali yang berhubungan dengan diri pribadi tetap 

menggunakan krama. 

2.)Apabila leksikon ngoko tidak memiliki padanan dalam leksikon krama inggil, 

tetapi hanya memiliki padanan dalam leksikon krama, maka diubah menjadi 

krama saja. 
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3.)Apabila leksikon ngoko tidak memiliki padanan dalam leksikon krama inggil, 

maupun krama, tetapi hanya memiliki padanan dalam leksikon ngoko maka 

diubah menjadi ngoko. 

4.)Semua afiks diubah menjadi krama. Misalnya di- menjadi dipun-, kok- menjadi 

panjenengan. Akhiran –e diubah menjadi –ipun, -en menjadi panjenengan. 

 Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan krama alus. 

1.)Menika wangkingan  kagunganipun sinten? 

‘Ini keris milik siapa?’

2.)Bapak gerah sampun tigang dinten menika. 

‘Bapak sakit sudah tiga hari ini.’

3.)Jam sekawan enjang kalawau, simbah sampun wungu. 

‘Jam empat pagi tadi, Kakek sudah bangun.’

4.)Ibu sampun dhangan saking gerahipun. 

‘Ibu sudah sembuh dari sakitnya.’  

2.2.6 Faktor Pilihan Bahasa 

Pilihan bahasa yang terjadi pada masyarakat multibahasa dan dwibahasa

tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang memengaruhi terjadinya peristiwa 

bahasa tersebut. Menurut Rokhman (2013:26) pilihan bahasa dalam interaksi 

sosial masyarakat dwibahasa/multilibahasa disebabkan oleh berbagai faktor sosial 

dan budaya. Even-Trip (dalam Rokhman 2013:26) mengidentifikasikan empat 

faktor utama sebagai penanda pilihan bahasa yang akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

2.2.6.1 Latar (Waktu dan Tempat) dan Situasi 

Faktor latar dan situasi dapat berupa hal-hal seperti makan pagi di 

lingkungan keluarga, rapat kelurahan, selamatan kelahiran di sebuah keluarga, 

kuliah, dan tawar menawar barang di pasar. Menurut Rusyana (dalam Umar dan 

Napitulu 1993:26) situasi terkait topik dan jenis kosakata. Sementara itu Grosjen 
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(dalam Umar dan Napitulu 1993:26) situasi komunikasi meliputi (1) tempat; (2) 

kehadiran dwibahasawan atau ekabahasawan lain; dan (4) tingkat keresmian 

situasi. Geertz (dalam Umar dan Napitupulu 1993:26) menjelaskan bahwa 

seseorang lebih suka menggunakan bahasa Jawa ragam tinggi di pesta-pesta 

perkawinan daripada di jalan-jalan. Hal ini menjelaskan tentang situasi yang 

mempengaruhi penggunaan bahasa.  

Tingkat keresmian, apabila pada situasi tutur yang mnggunakan ragam 

santai menyebabkan penutur melakukan campur kode karena tidak terikat dengan 

situasi yang formal. Apabila terdapat campur kode dalam situasi formal, 

disebabkan oleh tidak ada kata atau ungkapan yang tepat untuk menggantikan 

bahasa yang sedang dipakai sehingga perlu memakai kata atau ungkapan dari 

bahasa daerah atau bahasa asing (Kuswardono 2013:86). Namun, pada umumnya 

jika terikat pada situasi formal yang akan terjadi adalah penggunaan satu bahasa 

yang resmi disebut dengan peristiwa tunggal bahasa. 

2.2.6.2 Partisipan dalam Interaksi 

Partisipan dalam interaksi mencakup hal-hal seperti usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, status sosial ekonomi, dan peranannya dalam hubungan dengan mitra 

tutur. Hubungan dengan mitra tutur dapat berupa hubungan akrab dan berjarak 

(Even-Trip dalam Rokhman 2013:26). Senada dengan Even-trip, Rusyana (dalam 

Umar dan Napitulu 1993:26) juga menyebutkan bahwa partisipan terkait 

penguasaan bahasa, status sosial ekonomi, usia, jenis kelamin, kedudukan, 

pendidikan, latar belakang etnis, hubungan kekerabatan, keakraban, hubungan 

kekuasaan, sikap terhadap bahasa, tekanan dari luar, dan sebagainya. Hadirnya 
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partisipan baru atau pihak ketiga yang menggunakan suatu bahasa tertentu, juga 

memengaruhi bahasa yang sudah digunakan sebelumnya. Seperti terlihat pada 

contoh berikut ini. 

KONTEKS : DUA SANTRI YANG SAMA-SAMA DARI JAWA SEDANG 

MEMBAHAS TENTANG PERKULIAHAN, KEMUDIAN DATANG 

SEORANG SANTRI DARI SUNDA. 

P1 : Piye  kuliahe, ngantukan ora? 
 [piye kuli

y
ae, ŋantU?

?
an 

?
ora] 

P2 : lancar tapi ngantuke yo lancar. 
[lancar tapi ŋantU?

?
e yO lancar] 

P3 : Hei! lagi pada ngomongin apa sih? 
 [hey lagi pada ŋOmOŋin 

?
apa sih] 

P2 : ini mbak, tanya sama Nafis ngantuk nggak kalau di kampus.  
[

?
ini 

?
emba?, taña sama nafis ŋantU? 

?
eŋga? kalaw di kampUs] 

  Potongan peristiwa tutur di atas menunjukkan terjadinya peralihan bahasa 

dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia yang disebabkan oleh hadirnya pihak ketiga 

yang tidak mengerti bahasa Jawa. Jadi, digunakan bahasa Indonesia untuk 

berkomunikasi antarketiganya. 

Mira tutur yang usianya lebih dewasa mengharuskan penutur 

menyesuaikan bahasa yang akan digunakan, begitu pula sebaliknya. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang juga memengaruhi bahasanya. 

Rubin (dalam Umar dan Napitulu 1993:26) dalam penelitiannya terhadap 

pemakaian bahasa di kalangan dwibahasawan Guarani Spanyol di Paraguay, 

menemukan sejumlah faktor yang memengaruhi pemilihan yang mereka lakukan. 

Salah satunya adalah faktor jenis kelamin. Pada jenis kelamin, ada kecenderungan 

kaum pria untuk menggunakan bahasa Guarani dalam percakapan dengan pria 

lain, tetapi menggunakan bahasa Spanyol terhadap wanita yang menjadi teman 

intimnya. Hal ini sama dengan bahasa di lingkungan pesantren, santri putri ketika 
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berbicara dengan santri putra, menggunakan bahasa Jawa Krama Alus. Seperti 

contoh berikut ini. 

KONTEKS : SANTRI PUTRA MEMBERIKAN PAKETAN DARI PAK 

POS KEPADA SALAH SEORANG SANTRI PUTRI.

P1 : Mbak, niki paketanipun Mbak Badriyatul Hidayah saking Pak 
Pos.

 [
m

ba? niki pakɛtanipUn
m

ba? badriyatUl hidayah sakIŋ pa? pOs]

P2 : oh, nggih. 
 [

?
oh

ŋ
gIh] 

   

 Peristiwa tutur ini terjadi antara santri putra dan santri putri. Adanya 

perbedaan jenis kelamin antarkeduanya menyebabkan digunakannya bahasa Jawa 

ragam krama alus. Selain untuk menghormati, juga karena ada rasa canggung 

antarkeduanya. 

2.2.6.3 Topik Percakapan 

Faktor ketiga merupakan topik percakapan. Topik yang ada dalam 

percakapan. Faktor ini dapat berupa topik tentang pekerjaan, keberhasilan anak, 

peristiwa-peristiwa aktual, dan topik harga barang di pasar (Even-Trip dalam 

Rokhman 2013:27). Menurut Grosjen (dalam Umar dan Napitulu 1993:26) 

menjelaskan bahwa beberapa topik mungkin bisa dikuasai oleh seseorang dalam 

bahasa tertentu, tetapi topik  lain dikuasai dalam bahasa yang lain pula. Berbeda 

dengan Grosjen, Geertz (dalam Umar dan Napitulu 1993:26) menjelaskan bahwa 

seseorang lebih suka menggunakan bahasa Jawa ragam rendah apabila 

membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian, menggunakan 

bahasa Jawa ragam tinggi apabila membicarakan hal-hal yang berhubungan 

dengan agama atau sesuatu yang estetis sifatnya. 
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2.2.6.4 Fungsi Interaksi 

Faktor keempat ini menurut Even-Trip (dalam Rokhman 2013:27) berupa 

hal-hal seperti penawaran, informasi, permohonan, kebiasaan rutin (salam, 

meminta maaf, mengucapkan terima kasih). Fungsi interaksi ini bila dimaksudkan 

untuk mengangkat status, seseorang cenderung menggunakan bahasa yang 

dominan. Sementara itu, untuk mengasingkan orang lain dalam percakapan, 

seseorang akan menggunakan atau memilih bahasa yang tidak dikuasai orang lain 

itu (Grosjen dalam Umar dan Napitulu 1993:27). 

2.2.7 Pesantren 

Pesantren didirikan sebagai pembebas dari belenggu keterbelakangan 

pendidikan dan sosial ekonomi. Di sisi lain, pesantren didirikan sebagai bagian 

dari adaptasi komunitasnya atas tantangan modernitas (Sholeh 2007:1). Perkataan 

pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an

berarti tempat tinggal para santri (Dhofier 2011: 41). Dari asal-usul kata santri 

pula banyak sarjana berpendapat bahwa lembaga pesatren pada dasarnya adalah 

lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama 

Hindu budha yang bernama “mandala” dan diislamkan oleh para kyai. 

  Terlepas dari asal-usul kata itu berasal darimana, yang jelas ciri-ciri umum 

keseluruhan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia, yang 

pada saat ini merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang terus 

berkembang. 

  Saat ini lembaga-lembaga pendidikan dan pengkajian Islam berkembang 

luas ke seluruh pelosok pedesaan. Dalam kenyataannya lembaga-lembaga tersebut 
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berjenjang dan sangat variatif. Tingkat paling rendah yakni pada waktu anak-anak 

berumur kira-kira empat tahun dalam pendidikan raudlotul athfal (taman kanak-

kanak = TK). Di TK, anak-anak mulai diajar mengenal alfabet Arab dan secara 

bertahap belajar membaca Al Quran sampai mereka dapat melanjutkan di 

lembaga-lembaga pendidikan dasar (ibtidaiyah) atau sekolah dasar enam tahun 

(Dhofier 2011:43). 

  Sejak awal kelahirannya, pesantren tumbuh, berkembang, dan tersebar di 

berbagai pedesaan. Keberadaan pesantren sebagai lembaga keislaman yang sangat 

kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis dalam 

pengembangan masyarakat Indonesia. Realitas menunjukkan, pada satu sisi, 

sebagian besar penduduk Indonesia terdiri dari umat Islam, dan pada sisi lain, 

mayoritas dari mereka tinggal di pedesaan (A’la 2016:1).

  Kelahiran dan tumbuhnya pesantren adalah produk pertarungan ide yang 

mendapat tantangan pascainfiltrasi yang kuat dari pemerintah kolonial. Pertemuan 

ide-ide ini pula menjadi dasar gerakan yang selaras dengan fenomena di Indonesia 

bagaimana pesantren telah menjadi ajang pertautan ide-ide. Bahkan keragaman  

output yang terjadi dalam pola pendidikan pesantren menimbulkan pula tanda 

tanya bagaimana breeding ground radikalisme di Indonesia (Sholeh 2007: 2). 

 Sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan, pesantren tidak bisa lepas 

dari realitas pluralisme atau keberagaman. Kebinekhaan senantiasa melingkupi 

pesantren-pesantren yang tersebar di seantero nusantara. Seiring proses globalisasi 

dunia pengetahuan dan teknologi, wacana ini berkembang pesat dan merambah 

hampir semua jengkal wilayah di berbagai belahan bumi kita. Apalagi dunia 
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kontemporer sedang tumbuh menjadi pluralis demikian cepat dengan beragam 

agama, bahasa, dan budaya di satu negara tertentu, lantaran cepatnya proses 

pengembangan modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi. Demikian juga, 

percepatan penetrasi kekuatan ekonomi pemilik kapital besar dunia ke negara-

negara dunia ketiga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi tatanan sosiologis 

masyarakatnya (Sholeh 2007:56-57). 

2.2.8 Santri Pondok Pesantren 

Santri menurut Dhofier (2011:88) yaitu murid-murid yang tinggal di dalam 

pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam 

klasik, yang pada umumnya terdiri dari dua kelompok santri yaitu: Santri Mukim 

dan santri kalong. Santri mukim merupakan santri atau murid-murid yang berasal 

dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren. Sementara itu, 

Santri Kalong merupakan santri yang  berasal dari desa-desa sekitar pesantren 

yang tidak menetap di lingkungan kompleks pesantren, tetapi setelah mengikuti 

pelajaran, mereka pulang.  

Santri dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mengurus 

sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara 

santri yang satu dan santri lainnya. Tidak hanya itu, santri diwajibkan menaati 

peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada 

pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Kehidupan kesehariannya mereka hidup dalam nuansa religius, karena 

penuh dengan amaliah keagamaan, seperti puasa, sholat malam, dan sejenisnya. 

Kemudian, terdapat juga nuansa kemandirian karena harus mencuci, memasak 
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makanan sendiri, dan nuansa kesederhanaan karena harus berpakaian dan tidur 

dengan apa adanya. Serta nuansa kedisiplinan yang tinggi, karena adanya 

penerapan peraturan-peraturan yang harus dipegang teguh setiap saat, bila ada 

yang melanggarnya akan  dikenai hukuman, atau sanksi seperti digundul, 

membersihkan kamar mandi dan lainnya.  

Pada sisi yang lain, santri yang belajar dalam satu pondok biasanya 

memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat baik antara santri dan santri 

maupun antara santri dengan kiai. Situasi sosial yang berkembang di antara para 

santri menumbuhkan sistem sosial tersendiri, di dalam pesantren mereka belajar 

untuk hidup bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin, dan juga 

dituntut untuk dapat menaati dan meneladan kehidupan kiai, di samping bersedia 

menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh kiai, hal ini sangat dimungkinkan 

karena mereka hidup dan tinggal di dalam satu komplek. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Santri di Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah merupakan 

masyarakat tutur yang bisa dikaji sebagai penelitian bahasa dengan menggunakan 

beberapa teori. Bila dilihat dari segi bahasa dan hubungannya dengan sosial, dapat 

dikaji menggunakan kajian sosiolinguistik. Salah satu teori yang ada dalam 

sosiolinguistik adalah pilihan bahasa. Teori tentang pilihan bahasa inilah yang 

digunakan sebagai landasan untuk menguraikan peristiwa bahasa yang dituturkan 

oleh para santri. Pilihan bahasa memiliki tiga variasi, yaitu tunggal bahasa, alih 

kode, dan campur kode. Adanya pilihan bahasa tidak terjadi begitu saja, namun 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah latar (waktu dan 
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tempat) dan situasi; partisipan dalam interaksi; topik percakapan; dan fungsi 

interaksi. Selain itu tidak hanya diuraikan jenis variasi pilihan bahasa berdasarkan 

data yang ditemukan, namun juga hasil dari pilihan bahasa tersebut. Hasil itu 

berupa register. Peneliti mencoba mengungkapkan bahasa register Pesantren 

Durrotu Aswaja yang dibentuk dari salah satu variasi pilihan bahasa, yaitu campur 

kode. Pilihan bahasa berupa campur kode dapat terjadi dalam satu tuturan, 

sehingga memungkinkan terjadinya pengistilihan untuk suatu hal. Tidak seperti 

alih kode yang terjadi ketika ada tuturan berikutnya berbeda dari tuturan 

sebelumnya sebagai penanda bahwa bahasa telah beralih. Pada bagan1. berikut ini 

adalah gambaran kerangka berpikir yang telah dipaparkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Simpulan dari hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian 

diuraikan berikut ini. 

(1)Wujud pilihan bahasa pada santri di Pondok Pesanntren Durrotu Ahlissunnah 

Waljamaah terdapat tiga variasi, yaitu tunggal bahasa, alih kode, dan campur 

kode. Variasi tunggal bahasa dapat berupa bahasa Jawa dengan segala 

ragamnya (ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus), bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian, untuk variasi alih kode 

dapat berupa (1) peralihan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, (2) bahasa 

Indonesia ke bahasa Jawa, dan (4) bahasa Inggris ke bahasa Jawa. Sementara 

itu, variasi campur kode, yaitu (1) campur kode antara bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia, (2) bahasa Jawa dan bahasa Arab, (3) bahasa Indonesia dan bahasa 

Arab, (4) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (5) bahasa Jawa, bahasa 

Indonesia, dan bahasa Arab, serta (6) bahasa Jawa bahasa Indonesia, bahasa 

Arab, dan bahasa Inggris. Ditemukan juga kosakata khusus yang menjadi 

register pesantren. Kosakata khusus itu terbentuk dari peristiwa campur kode. 

kosakata khusus tersebut, antara lain piket diba’, roan kamar, roan kamar 

mandi, roan bak wudu, roan rak sabun, roan sampah, roan jemuran, roan 

teras, dan umi ndalem.
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(2)Variasi dalam wujud pilihan bahasa santri di Pondok Pesantren Durrotu 

Ahlissunnah Waljamaah dipengaruhi oleh beberapa faktor: (a) latar (waktu dan 

tempat) dan situasi, (b) partisipan dalam interaksi, (c) topik percakapan, dan (d)

fungsi interaksi. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan simpulan tersebut penulis menyampaikan pesan kepada para 

santri supaya memerhatikan pilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. 

Santri juga arus selektif dalam memilih kosakata dan ragam bahasa Jawa ketika 

bertutur, agar nilai luhur pesantren sebagai wadah manusia beradab dan 

menjunjung tatakrama tetap terjaga. Selanjutnya, diharapkan ada penelitian 

lanjutan mengenai penelitian bahasa yang berkenaan dengan pesantren, baik 

dalam kajian sosiolinguistik, semantik, morfologi, pragmatik, maupun kajian 

lainnya. 
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Lampiran 2.10 Pelatihan rebana 


