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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

1. “Smile is a simple way of enjoying life”  

2. “No matter how difficult something is, I will always be positive and smile 

like an idiot” – Park Chanyeol  
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4. Teman-teman PBM 14 yang telah berjuang bersama-sama selama ini.  
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pengalaman, pelajaran dan kenangan yang tidak bisa dilupakan. 
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Classmate 《同桌的妳 》 

 Penggunaan campur kode dalam berkomunikasi sehari-hari terkadang 

penting dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya peristiwa tutur yang mengharuskan 

penutur dengan lawan bicaranya berkomunikasi pada situasi informal. Seperti 

halnya, tokoh-tokoh yang berperan dalam film My Old Classmate 《同桌的妳  》
karya Gao Xiao Song. Tuturan para tokoh dalam film My Old Classmate《同桌
的妳  》 ini mengandung beberapa unsur serapan dan campur kode dalam 

peristiwa tuturnya.  

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis bentuk 

Campur Kode pada tuturan tokoh dalam film My Old Classmate 《同桌的妳 》 

karya Gao Xiao Song (2) Mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan 

terjadinya Campur Kode pada tuturan tokoh pada film My Old Classmate 《同桌
的妳》 karya Gao Xiao Song (3) Mengetahui dan menganalisis fungsi Campur 

Kode dalam peristiwa tindak komunikasi dalam film My Old Classmate 《同桌的
妳》karya Gao Xiao Song. 

 Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, sumber datanya 

adalah film My Old Classmate  《同桌的妳》 karya Gao Xiao Song, teori yang 

diacu adalah kata serapan dan campur kode. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. 

 Data yang ditemukan dalam penelitian ini sebanyak 27  data. Berdasarkan 

analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Campur kode oleh para tokoh 

pada film My Old Classmate 《 同桌的妳 》 merupakan bentuk campur kode ke 

dalam. (2) Faktor penyebab terjadinya campur kode meliputi faktor peran, faktor 

ragam, dan faktor keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. (3) Fungsi 

campur kode yaitu sebagai interjeksi, sebagai kutipan, sebagai fungsi spesifikasi 

lawan tutur, dan unsur mengkualifikasi isi pesan atau penjelas pesan. 
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摘要 

 

Dewanti，Ikko Sonia。 2018.高晓松电影《同桌的你》中人物的词吸收与

编码分析。  最终项目，外语和文学系，语言和艺术学院，

Universitas Negeri 三宝垄，顾问 I. Zaim Elmubarok 博士，S.Ag，

M.Ag。 顾问二。 Anggraeni，S.T，MTCSOL。 

关键词：代码混合，代码混合形式，原因因素，功能，电影 《同桌的妳》 

 话者在非正式场合进行交流。同样，由高晓松在电影《同桌的妳》中

扮演角色的角色。电影《同桌的妳》中人物的话语包含了几个词吸收和代码

混合的元素。 

本研究旨在探讨以下问题：（1）通过高晓松知道并分析电影《同桌的妳》
中人物话语中的混合代码形式（2）了解和分析导致代码混合的因素高晓松

电影《同桌的妳》中的人物话语（3）通过电影《同桌的妳》中的通讯动作

事件了解和分析代码混合功能高晓松 

 本研究采用定性方法。本研究是一项定性描述性研究。本研究中的数

据取自高晓松的电影《同桌的妳》。此外，本研究中使用的理论是吸收和代

码混合这两个词。 

 本研究中发现的数据为 27 个数据。根据数据分析，结果如下：（1）

电影《同桌的妳》中的人物混合代码是一种内部代码混合的形式。 （2）导

致代码混合的因素包括角色因素，多样性因素以及解释和解释的因素。 （3）

代码混合的功能，即作为引用，作为引用，作为对话者规范的函数，以及对

消息内容或消息解释进行限定的元素。 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa terus dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

komunikasi. Salah satu cara mengembangkan suatu bahasa, khususnya dalam 

tataran kata adalah dengan memungut atau menyerap kata dari bahasa lain. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan Moeliono (2007:514) kata pungut adalah kata 

yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam atu bahasa dan 

diterima pemakaiannya secara umum. Menurut Kridalaksana (2008:112) bahwa 

kata pinjaman adalah kata yang dipinjam dari bahasa lain dan kemudian sedikit 

banyaknya disesuaikan dengan kaidah bahasa sendiri. Jadi, kata serapan adalah 

kata yang diserap dari bahasa lain dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pada era 

modern seperti sekarang ini, penguasaan bahasa asing sangat penting, khususnya 

kemampuan dalam bahasa asing. Mempelajari suatu bahasa kita dituntut untuk 

menguasai empat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan, menyimak, 

membaca, berbicara dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut 

memiliki peranan penting antara satu dengan yang lain. Mengingat pentingnya 

bahasa asing, khususnya bahasa Mandarin, dimana bahasa Mandarin sekarang 

telah menjadi bahasa Internasional kedua setelah bahasa Inggris. Pemakaian 

bahasa asing akan menimbulkan pemekaran kosakata yang merupakan akibat dari 

kontak budaya dan kebahasaan. Pemakaian kata serapan dan istilah asing dari 
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bahasa asing sering terjadi dalam proses komunikasi secara lisan. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Kridalaksana (2008:112) bahwa kata pinjaman adalah 

kata yang dipinjam dari bahasa lain dan kemudian sedikit banyaknya disesuaikan 

dengan kaidah bahasa sendiri. Sedangkan kata serapan adalah kata yang diserap 

dari bahasa lain. 

 Campur Kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke 

bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di 

dalamnya pemakai kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. (Kridalaksana, 

2008:40). Ohoiwutun (2002:69) menyebutkan bahwa Campur Kode adalah 

pnggunaan unsur-unsur dari suatu bahasa tertentu dalam satu kalimat atau wacana 

bahasa lain. Weinreich (dalam Aslinda da Leni Syafyahya, 2007:66) mengatakan 

bahwa Campur Kode hampir sama dengan interferensi, yakni penyimpangan-

penyimpangan dari norma-norma salah satu bahasa yang terjadi dalam tuturan 

para dwibahasawan sebagai akibat dari pengenalan mereka lebih dari satu bahasa, 

yaitu sebagai hasil dari kontak bahasa. Campur Kode menurut Nababan (1993:16) 

terjadi jika seseorang mencampur dua bahasa atau ragam bahasa hanya oleh 

karena mudahnya dan bukan karena dituntut keadaan berbahasa itu, ini berarti 

proses Campur Kode bukan saja karena faktor keterbatasan kata dalam suatu 

bahasa tetapi juga faktor kebiasaan atau faktor prestise. Campur Kode terjadi 

apabila seorang penutur bahasa, misalnya Bahasa Indonesia memasukkan unsur-

unsur bahasa daerahnya ke dalam pembicaraan bahasa Indonesia. Dengan kata 

lain seseorang, seseorang yang berbicara dengan kode utama bahasa Indonesia 

yang memiliki fungsi keotonomiannya, sedangkan kode bahasa daerah yag terlibat 
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dalam kode utama merupakan serpihan-serpihan saja tanpa fungsi atau 

keotonomian sebagai sebuah kode bahasa. Dalam situasi formal, jarang terjadi 

campur kode, jika terdapat campur kode dalam keadaan formal, itu karena tidak 

ada kata atau ungkapan yang tepat untuk menggantikan bahasa yang sedang 

dipakai sehingga perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau 

bahasa asing. 

 Metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh 

para guru agar proses belajar mengajar siswa tercapai sesuai dengan tujuan. 

Proses pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Mandarin, penerapan 

metode pembelajaran yang tepat sangat penting dilakukan agar proses belajar 

mengajar menjadi menyenangkan dan tidak membuat siswa jenuh, dan juga 

membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi pelaran yang telah 

diberikan guru. Banyak cara menarik yang bisa dilakukan agar dapat memberikan 

sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan efektif untuk siswa. Salah satu 

karya yang menarik untuk dikaji adalah sebuah film. Film merupakan salah satu 

teknologi yang saat ini sangat berperan dalam kegiatan penyampaian nilai-nilai 

kehidupan. Karena itulah film adalah alat yang ampuh sekali di tangan orang yang 

mempergunakannya secara efektif untuk suatu maksud (Munadi, 2013:114). 

Dengan cerita yang kompleks sebuah film menjadi karya sastra yang cukup 

mudah untuk ditelaah karena kita tidak perlu lagi menggunakan imajinasi untuk 

menentukan bagaimana fisik dari sang tokoh, setiap adegan yang dilakukan dapat 

kita lihat langsung. Sebuah karya sastra selain digunakan sebagai hiburan juga 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran moral, melaluui cerita yang 
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ditampilkan dalam bentuk audio visual, penonton diharapkan dapat mengambil 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, 

film dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan. Seiring dengan 

perkembangan dunia perfilman, semakin banyak film yang diproduksi dalam 

genre yang bermacam-macam, dan salah satu genrenya yaitu film school-romance. 

Dalam perkembangannya, film tidak hanya sebagai media hiburan saja. Namun 

lebih dari itu, film sebagai bagian dari karya sastra memiliki banyak fungsi dalam 

kehidupan.  

 Salah satu film yang memiliki alur yang di dalam tutur tokohnya 

mengandung campur kode adalah film yang berjudul My Old Classmate （同桌

的妳，tong zhuo de ni）. My Old Classmate ( 同桌的妳 ) adalah film dari China 

yang diluncurkan apada tahun 2014 lalu. Sebuah mega karya Gao Xiao Song yang 

benar-benar bisa membuat penonton merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-

tokoh yang berada di dalam film. Film ini terinspirasi dari sebuah lagu klasik 

tahun 1995, berjudul “Tong Zhuo De Ni” yang dinyanyikan oleh Lao Lang. 

Namun, lirik dan musiknya berasal dari seorang Gao Xiao Song yang tak lain 

adalah produser dari film ini. Film ini berdurasi 98 menit. My Old Classmate (同

桌的妳) ini menceritakan tentang kisah cinta seorang pria dan teman sebangkunya. 

Film ini diperankan oleh aktor tampan Lin Geng Xin dan aktris cantik Zhou Dong 

Yu. Sudut pandang film My Old Classmate ( 同桌的妳 ) diambil dari sisi seorang 

pria bernama Lin Yi. Ia bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang 

berlokasi di New York, USA. Ia telah bekerja disana selama sepuluh tahun, 
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hingga suatu saat ia menerima surat dari China. Surat bersampul jingga itu tertulis 

kata wedding invitation dengan lampiran foto prewedding sepasang calon 

pengantin. Sosok calon pengantinnya bernama Xiao Zhi, wanita yang dicintai Lin 

Yi sejak dua puluh tahun lalu. Undangan itu membuatnya kembali ke Beijing 

untuk pertama kali selama sepuluh tahun. Ia membawa sebuah kotak merah yang 

di dalamnya ada benda-benda kenangan bersama Xiao Zhi. Dalam perjalanan 

kembali ke Beijing, Lin Yi mengenang masa-masa sekolahnya bersama Xiao Zhi. 

Alur cerita dari film ini menggunakan alur maju mundur.   

 Penulis memilih film “My Old Classmate 《同桌的你》” ini adalah 

karena di dalam film ini terdapat tokoh yang datang dari luar negeri, tepatnya dari 

New York. Dia datang dari New York menuju ke China. Sehingga dalam 

tuturannya menggunakan banyak kata/bahasa asing yang mengandung Campur 

Kode.  Selain itu karena film ini terinspirasi dari judul sebuah lagu karya Gao 

Xiao Song sendiri.  

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Campur 

Kode dalam kehidupan sehari-hari sering muncul dalam berbagai macam film 

maupun drama. Penulis memilih penelitian ini karena ingin  mengetahui seberapa 

banyak penggunaan Campur Kode dalam film “My Old Classmate 《同桌的

你》”, serta bagaimana proses terjadinya Campur Kode itu sendiri.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1.）Bagaimanakah bentuk Campur Kode pada tuturan tokoh dalam film My Old 

Classmate ( 同桌的妳 ) karya Gao Xiao Song? 

2.) Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya Campur Kode pada tuturan 

tokoh dalam film My Old Classmate ( 同桌的妳 ) karya Gao Xiao Song? 

3.) Bagaimana fungsi Campur Kode dalam peristiwa tindak komunikasi dalam 

film My Old Classmate ( 同桌的妳 ) karya Gao Xiao Song? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.) Mengetahui dan menganalisis bentuk Campur Kode pada tuturan tokoh dalam 

film My Old Classmate ( 同桌的妳 ) karya Gao Xiao Song. 

2.) Mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya Campur 

Kode pada tuturan tokoh pada film My Old Classmate ( 同桌的妳 ) karya Gao 

Xiao Song. 

3.) Mengetahui dan menganalisis fungsi Campur Kode dalam peristiwa tindak 

komunikasi dalam film My Old Classmate ( 同桌的妳 ) karya Gao Xiao Song. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya 

bagi pendidikan dan generasi penerus bangsa terutama mengenai Campur Kode 

yang ada pada film My Old Classmate 《同桌的妳》  karya Gao Xiao Song. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan generasi penerus 

bangsa mengenai Campur Kode pada tuturan tokoh dalam film My Old Classmate 

《同桌的妳》 karya Gao Xiao Song. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian 

selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Campur 

Kode pada tuturan tokoh dalam film My Old Classmate 《同桌的妳》 karya Gao 

Xiao Song. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran 

mengenai Kata Serapan dan Campur Kode pada tuturan tokoh dalam film My Old 

Classmate 《同桌的妳》 karya Gao Xiao Song. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

mengembangkan serta meningkatkan pemahaman tentang Campur Kode yang ada 

di sekitar kita. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi yang dibutuhkan peneliti 

dalam melakukan penelitian. Menurut Soedradjad (2002) dalam buku yang 

berjudul teknik menulis karya ilmiah, tinjauan pustaka atau tipus dapat diartikan 

sebagai rangkuman dalam suatu bab yang berisi akumulasi kegiatan peneliti 

dalam menyusun kerangka berpikir dengan mempelajari teori-teori maupun hasil 

penelitian yang sudah ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

 Antris Citra Wandari (2016), Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya melakukan penelitian 

dengan judul “Kata Serapan dan Campur Kode Oleh Tokoh JC (Jackie Chan) 

Dalam Film Chinese Zodiac (十二生肖 ) Karya Jackie Chan”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah membahas rumusan masalah berikut : (1) Unsur serapan : 

bagaimanakah bentuk dan proses terjadinya kata serapan pada tokoh JC dalam 

film Chinese Zodiac? (2) Campur Kode : (a) bagaimanakah bentuk campur Kode 

faktor apa sajakah pada tuturan tokoh JC dalam film Chinese Zodiac? (b) faktor 

apa sajakah yang menyebabkan terjadinya campur kode pada tuturan tokkoh JC 

dalam film Chinese Zodiac (c) bagaimana fungsi campur kode dalam peristiwa 

tindak komuikasi dalam film Chinese Zodiac? Pendekatan penelitian yang 
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digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan teknik dokumentasi.  

 Hasil penelitian Antris Citra Wandari menunjukkan data yang ditemukan  

sebanyak 25 data. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut : a.) 

Kata Serapan dalam tuturan tokoh JC (Jackie Chan) pada film Chinese Zodiac (十

二生肖) merupakan bentuk kata serapan adaptasi dengan presentase 80% bentuk 

kata serapan dan 20% bentuk campur kode. b.) Campur Kode oleh tokoh JC 

(Jackie Chan) pada film Chinese Zodiac (十二生肖) merupakan bentuk campur 

kode ke luar dengan presentase 20% dan bentuk kata serapan 80%. c.) Faktor 

penyebab terjadinya campur kode meliputi faktor peran 28%, faktor raga 36% dan 

faktor keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan 36%. d.) Fungsi Campur 

Kode yaitu sebagai interjeksi 12%, sebagai kutipan 20%, sebagai fungsi 

spesifikasi lawan tutur 7% dan unsur mengualifikasi isi pesan 8%. 

 Penelitian yang dilakukan Antris Citra Wandari memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Antris Citra Wandari, 

metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan salah satu teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Pada penelitian ini 

terdapat perbedaan pada sumber data. Pada penelitian Antris Citra Wandari 

sumber data yang digunakan adalah film Chinese Zodiac （十二生肖）dan 

hanya fokus pada tutur kata satu tokoh, sedangkan pada penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah film My Old Classmate 《同桌的妳》yang berfokus pada 

beberapa tokoh. 
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 Bayu Firmansyah, Program Pasca Sarjana (S2), Universitas Negeri Jakarta 

melakukan penelitian dengan judul “Campur Kode Dalam Narasi dan Dialog Pada 

Novel Revolt In Paradise Karya K”Tut Tantri”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai campur kode: (1) 

berdasarkan bentuk sisipan campur kode, (2) fungsi-fungsi campur kode, (3) 

faktor penyebab campur kode dan, (4) akibat campur kode. metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualittatif. Langkah-

langkah penelitian adalah (a) pembacaan secara intensif dan berulang-ulang novel 

yang akan dtiteliti, (b) membuat catatan berupa abstraksi atau pendeskripsian 

setiap kalimat yang mengalami campur kode dalam novel, (c) mengidentifikasi 

aspek-aspek yang tercantum dalam tujuan penelitian, dan (d) melakukan analisis 

dan interpretasi data. 

 Hasil analisis data penelitian ini adalah, terdapat sebanyak 363 campur 

kode yang dilakukan pengarang. Dari data tersebut peneliti menemukan 276 

campur kode adalah berupa unsur kata, kemudian perulangan kata sebanyak 6 

kata ulang, campur kode berupa frasa sebanyak 61, campur kode berupa klausa 

sebanyak 2 kalimat, dan campur kode berupa idiom sebanyak 1 buah. Kemudian 

campur kode berdasarkan fungsinya meliputi : untuk menegaskan maksud tertentu 

sebanyak 29 kali, untuk menjelaskan/ mendefinisikan kembali kata tertentu 

sebanyak 16 kali, untuk menunjukkan identitas diri/ keterpelajaran sebanyak 53 

kali, untuk menghormati mitra tutur sebanyak 119 kali, dan untuk memenuhi 

kebutuhan leksikal sebanyak 75. Sedangkan campur kode berdasarkan faktor-
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faktor penyebabnya peneliti menemukan : identifikasi menjelaskan, menafsirkan 

dan mengklarifikasi sebanyk 24, dan karena keterbatasan leksikal sebanyak 75. 

Selanjutnya yang terakhir adalah dampak campur kode. Peneliti menemukan 

bahwa dampak campur kode adalah adanya interferensi bahasa. 

 Penelitian yang dilakukan Bayu Firmansyah memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bayu Firmansyah, metode 

dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada sumber data. 

Pada penelitian Bayu Firmansyah sumber data yang digunakan adalah novel 

Revolt In Paradise Karya K”Tut Tantri, sedangkan pada penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah film My Old Classmate 《同桌的妳》karya Gao Xiao 

Song. 

 Ana Marlina (2018), Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

melakukan penelitian dengan judul “Alih Kode dan Campur Kode Dalam Film 

Toba Dreams Dan Implikasinya Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan faktor penyebab 

terjadinya alih kode dan campur kode dalam film Toba Dreams dan implikasinya 

pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Sumber data diambil dari film Toba Dreams. Datanya berupa 

percakapan yang mengandung alih kode dan campur kode antartokoh pada film 
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Toba Dreams. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi 

nonpartisipasi yang dilanjutkan dengan teknik catat. Kajian alih kode dan campur 

kode meliputi bentuk dan faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdapat bentuk alih kode intern dan ekstern. 

Alih kode intern berlangsung dari bahasa Indonesia formal ke informal atau 

sebaliknya dan peralihan bahasa Batak ke bahasa Indonesia, sedangkan bentuk 

alih kode ekstern berlangsung dari peralihan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 

Bentuk campur kode yang ditemukan dalam penelitian adalah bentuk kata, 

ungkapan, frase, perulangan kata, dan baster. Faktor penyebab terjadinya alih 

kode adalah penutur, lawan tutur, hadirnya orang ketiga, dan perubahan situasi. 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya campur kode adalah latar belakang sikap 

penutur dan kebahasaan. 

 Kaitannya dengan  materi pembelajaran, alih kode dan campur kode yang 

terdapat dalam film Toba Dreams ini dapat digunakan sebagai alternatif dan 

contoh dalam ahan ajar khususnya mengenai Kompetensi Dasar (KD) 3.1 yakni, 

memahami struktur dan kaidah teks film atau drama, baik melalui lisan maupun 

tulisan dan (KD) 4.1 menginterpretasi makna teks film atau drama, baik secara 

lisan maupun tulisan. 

 Penelitian yang dilakukan Ana Marlina memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ana Marlina, metode dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat perbedaan 

pada sumber data. Pada penelitian Ana Marlina sumber data yang digunakan 
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adalah film Toba Dreams dan menggunakan teknik observasi nonpartisipasi yang 

dilanjutkan dengan teknik catat, sedangkan pada penelitian ini sumber data yang 

digunakan adalah film My Old Classmate 《同桌的妳》yang berfokus pada 

beberapa tokoh dan menggunakan teknik pengumpulan data simak bebas libat 

cakap dan teknik catat. 

 Betaria Andriyani (2013), Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 

Daerah dan Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhamadiyah Surakarta melakukan penelitian dengan judul “Analisis Bentuk 

Campur Kode Dan Kata Serapan Pada Ungkapan Di Tas Pada Laman Google”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk campur kode dan kata 

serapan pada ungkapan di tas pada laman google. Objek penelitian ini adalah 

bentuk campur kode dan kata serapan yang terdapat pada ungkapan di tas yang 

diambil pada laman google. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yaitu dipakai untuk mengambil data dari ungkapan di tas dalam 

laman google. Teknik pengumpulan data yang mengkaji dokumen yaitu dengan 

menganalisis ungkapan yang mengandung campur kode dan kata serapan.analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan metode padan referensial dan metode agih 

bagi unsur langsung. 

 Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bentuk campur kode 

dan kata serapan pada ungkapan di tas yang diambil pada laman google berupa 

yang pertama, bentuk campur kode data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan 
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jenis-jenis campur kode. hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud campur kode 

terdiri dari tiga, yaitu (1) Penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata, (2) 

Penyisipan unsur-unsur yang berwujuf frase, dan (3) Penyisipan unsur-unsur yang 

berwujud klausa. Kedua, bentuk kata serapan terdiri atas tiga cara, yaitu melalui 

cara adopsi, adaptasi, dan kreasi. 

 Penelitian yang dilakukan Betaria Andriyani memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Betaria Andriyani, metode 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat 

perbedaan pada sumber data. Pada penelitian Betaria Andriyani sumber data yang 

digunakan adalah Ungkapan Di Tas pada Laman Google, sedangkan pada 

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah film My Old Classmate 《同桌

的妳》 karya Gao Xiao Song. 

 Adapun penelitian lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

adalah jurnal Internasional yang ditulis oleh Achmad Bustanur Rochim (2012) 

yang berjudul “An Analysis of Code Mixing used in the Movie Punk in Love”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kegunaan Campur Kode di 

dalam film Punk in Love karena film ini unik. Terdapat dua rumusan masalah 

pada penelitian ini, yaitu : (1) Apa bentuk-bentuk campur kode yang digunakan 

oleh aktor dalam film Punk in Love? (2) Apa alasan menggunakan campur kode 

pada film Punk in Love? Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) untuk 

mendeskripsikan bentuk-format bahasa Indonesia-Jawa yang digunakan oleh para 

aktor dalam film Punk in Love. (2) untuk menyelidiki alasan mengapa campur 



15 
 

 
 

kode digunakan dalam film Punk in Love. Desain penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, karena data diperoleh dalam bentuk kata. Sumber 

data dari penelitian ini adalah percakapan yang digunakan oleh aktor (Arok, Yoji, 

Mojo dan Almira) pada film Punk in Love oleh Ody C.Harahap. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ditemukan 

semacam pencampuran kode, yaitu campur kode ke dalam (inner code-mixing). 

Diantara enam bentuk campur kode, ada lima bentuk yang ditemukan dalam 

penelitian ini, yaitu : (a) campur kode dalam bentuk kata, (b) campur kode dalam 

bentuk frasa, (c) campur kode dalam bentuk kata pengulangan, (d) campur kode 

dalam bentuk idiom, dan (e) campur kode dalam bentuk klausa. Penggunaan 

campur kode dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tiga alasan, yaitu : (1) 

identifikasi peran, (2) identifikasi varian, (c) dan keinginan untuk menjelaskan 

dan menafsirkan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Bustanur Rochim (2012) ini 

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Achmad Bustanur Rochim, metode dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada sumber data. Pada 

penelitian Achmad Bustanur Rochim sumber data yang digunakan adalah film 

Punk in Love karya Ody C.Harahap , sedangkan pada penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah film My Old Classmate 《同桌的妳》karya Gao Xiao 

Song. 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan 

No. Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Antris Citra Wandari 

(2016) berjudul “Kata 

Serapan dan Campur 

Kode olh Tokoh JC 

(Jackie Chan) dalam 

Film Chinese Zodiac 

( 十 二 生 肖 ) karya 

Jackie Chan” 

Sama-sama 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, dan 

terletak pada objek 

yang diteliti yaitu film. 

Objek penelitianya 

berupa film Chinese 

Zodiac ( 十二生肖 ) 

dan hanya fokus pada 

satu tokoh yaitu 

Jackie Chan. 

Sedangkan objek 

penelitian ini berupa 

film My Old 

Classmate 《同桌的

妳》  karya Gao Xiao 

Song dan berfokus 

pada beberapa tokoh. 

 

2. Bayu Firmansyah 

berjudul “Campur Kode 

dalam Narasi dan 

Dialog pada Novel 

Revolt In Paradise 

karya K’Tut Tantri” 

Sama-sama 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif 

Sumber data yang 

digunakan adalah 

novel Revolt In 

Paradise. 

Sedangkan sumber 

data penelitian ini 

berupa film My Old 

Classmate 《同桌的

妳》karya Gao Xiao 

Song. 

3. Ana Marlina (2018) 

berjudul “Alih Kode 

dan Campur Kode 

dalam Film Toba 

Dreams dan 

Implikasinya pada 

Sama-sama 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif 

Sumber data yang 

digunakan adalah film 

Toba Dreams dan 

menggunakan teknik 

observasi 

nonpartisipasi yang 
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pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA” 

dilanjutkan dengan 

teknik catat. 

Sedangkan sumber 

data pada penelitian 

ini berupa film My 

Old Classmate《同桌

的 妳 》 karya Gao 

Xiao Song dan 

menggunakan teknik 

pengumpulan data 

simak bebas libat 

cakap. 

4. Betaria Andriyani 

(2013) berjudul 

“Analisis Bentuk 

Campur Kode dan Kata 

Serapan pada Ungkapan 

Di Tas pada Laman 

Google” 

Sama-sama 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif 

Sumber data yang 

digunakan adalah 

ungkapan Di Tas pada 

laman google. Teknik 

yang digunakan 

adalah teknik 

dokumentasi. 

Sedangkan pada 

penelitian ini sumber 

data yang digunakan 

adalah film My Old 

Classmate 《同桌的

妳》karya Gao Xiao 

Song dan 

menggunakan teknik 

simak bebas libat 

cakap. 

5. Achmad Bustanur 

Rochim (2012) berjudul 

“An Analysis of Code 

Mixing Used in the 

Movie Punk in Love” 

Sama-sama 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif 

Sumber data yang 

digunakan adalah film 

Punk In Love karya 

Ody C.Harahap. 

Sedangkan sumber 

data yang digunakan 

dalam penelitian ini 



18 
 

 
 

adalah film My Old 

Classmate 《同桌的

妳》karya Gao Xiao 

Song. 

 

2.2  Landasan Teori 

 Pengertian landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi 

yang telah disusun rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalm sebuah 

penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Oleh karena itu, pembuatan landasan teori secara baik dan benar 

dalam dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang penting, karena 

landasan teori akan menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian itu 

sendiri. 

2.3 Pengertian Analisis 

a. Anne Gregory 

Anne Gegory berpendapat bahwa Analisis adalah langkah atau tahapan pertama 

yang harus dilakukan dalam proses perencanaan. Hal ini tentunya menunjukkan 

bahwa analisa selalu dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan.  

b. Syahrul 

 Syahrul menyatakan bahwa analisa adalah kegiatan evaluasi tertentu dari ayat-

ayat atau pos-pos yang berhubungan dengan akuntansi. Sekaligus dengan alasan-

alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Pengertian analisis 
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tersebut tentunya lebih banyak digunakan dalam bidang ekonomi atau akuntansi. 

Dimana kegiatan analisis akan memudahkan para akuntan untuk mengurai setiap 

komponen dalam laporan akuntansi agar lebih akurat dan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

c. Wiradi 

Wiradi berpendapat bahwa analisis adalah aktivitas yang memuat proses 

mengurai, membedakan dan memilah sesuatu untuk kemudian dikelompokkan 

dan digolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya dicari makna dan 

keterikatannya. Pengertian analisis ini lebih fokus pada ilmu pengetahuan alam. 

d. Effrey Liker 

Pengertian analisa selanjutnya dikemukakan oleh Effrey Liker. Dimana analisa 

adalah waktu yang digunakan untuk menemukan sumber (akar) atau bukti baru 

untuk menyelesaikan masalah. Penjelasan tersebut tentu menunjukkan bahwa 

kegiatan analisis juga berlaku dalam bidang hukum atau kepolisian dalam 

mencari akar masalah atau pelaku kejahatan. 

2.3.1 Campur Kode 

 Campur Kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke 

bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di 

dalamnya pemakai kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. (Kridalaksana, 

2008:40). Ohoiwutun (2002:69) menyebutkan bahwa Campur Kode adalah 

pnggunaan unsur-unsur dari suatu bahasa tertentu dalam satu kalimat atau wacana 
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bahasa lain. Weinreich (dalam Aslinda da Leni Syafyahya, 2007:66) mengatakan 

bahwa Campur Kode hampir sama dengan interferensi, yakni penyimpangan-

penyimpangan dari norma-norma salah satu bahasa yang terjadi dalam tuturan 

para dwibahasawan sebagai akibat dari pengenalan mereka lebih dari satu bahasa, 

yaitu sebagai hasil dari kontak bahasa. Campur Kode menurut Nababan (1993:16) 

terjadi jika seseorang mencampur dua bahasa hanya karena mudahnya dan bukan 

karena dituntut keadaan berbahasa itu. Proses Campur Kode bukan saja karena 

faktor keterbatasan kata dalam suatu bahasa tetapi juga faktor kebiasaan atau 

faktor prestise. Kachuru (dalam Fitriah, 2005:24) memberikan batasan Campur 

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

unsur bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain secara konsisten. Kachuru 

(dalam Fitriah, 2005:24) memberikan batasan Campur Kode sebagai pemakaian 

dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu 

kedalam bahasa yang lain secara konsisten. Nababan (dalam Aslinda dan Leni 

Syafyahya, 2007:87) menyatakan ciri yang menonjol dalam campur kode ini 

adalah kesantaian atau situasi informal. Campur Kode terjadi apabila seorang 

penutur bahasa, misalnya Bahasa Indonesia memasukkan unsur-unsur bahasa 

daerahnya ke dalam pembicaraan bahasa Indonesia. Dengan kata lain seseorang, 

seseorang yang berbicara dengan kode utama bahasa Indonesia yang memiliki 

fungsi keotonomiannya, sedangkan kode bahasa daerah yag terlibat dalam kode 

utama merupakan serpihan-serpihan saja tanpa fungsi atau keotonomian sebagai 

sebuah kode bahasa. Nababan (dalam Aslinda dan Leni Syafyahya, 2007:87) 

menyatakan ciri yang menonjol dalam campur kode ini adalah kesantaian atau 
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situasi informal. Dalam situasi formal, jarang terjadi campur kode, jika terdapat 

campur kode dalam keadaan formal, itu karena tidak ada kata atau ungkapan yang 

tepat untuk menggantikan bahasa yang sedang dipakai sehingga perlu memakai 

kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. 

 Bentuk-bentuk dari peristiwa campur kode, Kachru (1978:28 dalam 

Suwito 1983:89) memberikan batasan campur kode sebagai pemakaian dua 

bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke 

bahasa yang lain secara konsisten. 

Campur Kode dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Campur Kode ke dalam (inner code-mixing). 

Mengenai definisi tentang campur kode ke dalam, ada beberapa ahli yang 

memiliki pandangan yang hampir sama. Suwito (1983) mengatakan bahwa 

seseorang yang dalam pemakaian bahasa Indonesianya banyak 

menyisipkan unsur-unsur bahasa daerah atau sebaliknya, maka penutur 

tersebut bercampur kode ke dalam. Sementara itu, Jandre (1991) 

menyatakan campur kode ke dalam ialah jenis kode yang menyerap unsur-

unsur bahasa daerah yang sekerabat. Misalnya gejala campur kode pada 

peristiwa turunan Bahasa Indonesia di dalamnya terdapat unsur-unsur 

bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Lombok, Bima, bahasa Jawa, dsb. 

2. Campur Kode ke luar (outer code-mixing). 

Dalam hal ini, campur kode keluar adalah campur kode yang menyerap 

unsur-unsur bahasa asing (Jendre, 2001:132). Misalnya, dalam peristiwa 
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campur kode pada pemakaian bahasa Indonesia terdapat sisipan dari 

bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, Jepang, China, dsb. 

c. Campur Kode Berdasarkan Faktor Penyebabnya 

 Campur Kode tidak muncul karena tuntutan situasi, tetapi ada hal lain 

yang menjadi faktor terjadinya campur kode itu. Berdasarkan hal tersebut, Suwito 

(1983) memaparkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur 

kode yaitu, sebagai berikut: 

1. Faktor peran 

Yang termasuk peran adalah status sosial, pendidikan, serta golongan dari 

peserta bicara atau penutur bahasa tersebut. 

Contoh : Xiaozhi memanggil Lin Yi dengan sebutan “哥哥” gēge yang 

berarti “sayang”. Gēge disini dipakai untuk panggilan kepada seorang 

kekasih. 

2. Faktor ragam 

Ragam ditentukan oleh bahasa yang digunakan oleh penutur pada waktu 

melakukan campur kode, yang akan menempat pada hirarki status sosial. 

3. Faktor keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan 

 Yang termasuk faktor ini adalah tampak pada peristiwa campur kode yang 

menandai sikap dan hubungan penutur terhadap orang lain, dan hubungan 

orang lain terhadapnya. 

d. Campur Kode Berdasarkan Fungsinya 

 Teori selanjutnya adalah teori tentang jenis alih kode dalam percakapan 

yang dikemukakan oleh Gumperz (1982:75-81). Gumperz mengelompokkan jeins 
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alih kode menjadi beberapa jenis, yakni sebagai interjeksi/pelengkap kalimat, 

sebagai kutipan, sebagai spesifikasi lawan tutur, dan penjelas pesan. 

1. Sebagai Interjeksi/Pelengkap Kalimat 

 Jenis alih kode ini biasanya muncul dalam percakapan beupa selaan atau 

interupsi atau tuturan dari penutur lain, bahkan terkadang muncul dalam 

bentuk ungkapan fatis atau pelengkap pesan. Ketika beralih kode, penutur 

terkadang menyela atau menginterupsi penutur lain yang sedang berbicara. 

2. Sebagai Kutipan 

 Jenis alih kode ini dalam percakapan dapat berupa kutipan langsung atau 

juga berupa kalimat tak langsung. Dalam beralih kode, penutur mengutip 

sumber lain dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 

menjelaskan tentang pesan. Selain itu dengan mengutip, menunjukkan 

keakuratan pesan yang disampaikan. 

3. Sebagai Spesifikasi Lawan Tutur 

 Dalam percakapan, jenis alih kode ini digunakan oleh seorang penutur 

ketika ia ingin mengarahkan pesanya hanya kepada satu atau beberapa 

lawan bicara. Ada kalanya ketika beralih kode, pesan hanya ditujukan 

kepada banyak mitra tutur. 

4. Sebagai Penjelas Pesan 

 Alih kode ini muncul dalam percakapan sebagai bentuk penjelasan dari 

suatu bagian pesan yang disampaikan. Bagian pesan tersebut dapat muncul 

dalam bentuk kalimat dan pelengkap verba atau dalam bentuk suatu 

predikat yang mengikuti suatu klausa. 



24 
 

 
 

2.3.2 Tokoh 

a. Pengertian Tokoh 

 Tokoh adalah pelaku yag mengemban peristiwa dalam cerita fiksi 

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita (Aminuddin dalam 

Nurgiyantoro, 1995:79). Tokoh cerita menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 

2000:165) adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama 

yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tokoh adalah 

individu rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami peristiwa 

dalam cerita. Adapun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-

tokoh dan watak-wataknya dalam cerita. Watak tokoh dalam cerita dijelaskan 

pengarang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pengarang 

menjelaskan nama tokoh, gambaran fisik, jalan pikiran, kepribadian, lingkungan 

kehidupan, dan proses berbahasa. Watak tokoh dapat juga dijelaskan secara tidak 

langsung, misalnya melalui percakapan atau dialog, digambarkan oleh tokoh 

lainnya, reaksi dari tokoh lain, pengungkapan kebiasaan tokoh, jalan pikiran, atau 

tindakam saat menghadapi masalah. 

b. Pengertian Tokoh Menurut Para Ahli 

1. Menurut Nurgiyantoro  

 Pengertian tokoh menurut Nurgiyantoro yang dikemukakan di tahun 1995, 

Tokoh berdasarkan tingkat penting dan perannya terdiri dari tokoh utama dan 
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tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh paling diutamakan pada sebuah cerita 

yang dimuat dalam novel maupun dalam cerita lain yang berkaitan. Tokoh utama 

merupakan tokoh yang paling sering banyak diceritakan dan disorot dalam sebuah 

cerita, baik itu dari segi pelaku kejadian maupun dai segi pelaku yang dikenai 

kejadiandalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang 

dimuat lebih sedikit dibandingkan tokoh utama. Tokoh tambahan akan 

dimunculkan jika kejadian dalam sebuah cerita secara langsung berkaitan dengan 

pemeran atau tokoh utama.  

3. Menurut Aminuddin (2002) 

 Menurut Aminuddin (2002) mengemukakan kalau tokoh utama, di setiap 

kejadian dalam cerita akan selalu hadir dan dapat ditemukan dalam setiap halaman 

novel maupun buku cerita yang berkaitan. Tetapi ada juga yang tidak pada setiap 

kejadian selalu hadir sebab tidak secara langsung ditunjukkan pada setiap bab 

demi bab dalam cerita itu, tetapi dalam cerita tokoh tambahan atau tokoh alinnya 

selalu ada kaitannya dengan tokoh utama. Biasanya tokoh utama yang terdapat 

dalam sebuah novel ada yag lebih dari satu. Oleh karena itu kadar keutamaannya 

pun jadi berbeda. 

4. Menurut Santosa dkk 

 Menurut Santosa dkk (2008) penokohan bisa dilakukan dengan cara 

membedakan peran satu dengan yang lain. Perbedaan pada peran tersebut 

diharapkan bisa diidentifikasi oleh para penonton. Hal ini bertujuan agar penonton 

mampu menangkap “rasa” dari peran tersebut. 



26 
 

 
 

5. Menurut Dewojati (2010) 

 Menurut Dewojati (2010), unsur karakter yang terdapat dalam sebuah 

drama bisa disebut penokohan yang juga merupakan bahan yang paling aktif 

menggerakkan alur. Melalui penokohan, pengarang bisa mengungkapkan alasan 

yang logis terhadap tingkah laku tokoh. 

6. Menurut Wahyuningtyas dan Santosa (2011) 

 Menurut Wahyuningtyas dan Santosa (2011), tokoh cerita dalam sebuah 

karya naratif dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, seperti tokoh utama, 

tokoh tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. 

 Berdasarkan pengertian tokoh menurut para ahli di atas, maka bisa diambil 

kesimpulan bahwa tokoh atau penokohan adalah sebuah proses untuk memilih dan 

menunjuk siapa yang menjadi pemeran dalam sebuah cerita, baik pemeran utama 

maupun pemeran tambahan. Selain itu, tokoh utama adalah tokoh yang 

mendominasi sebuah cerita dimana ia dibantu oleh seorang atau beberapa orang 

tokoh tambahan agar gambaran suatu cerita bisa menjadi lebih sempurna. Di 

samping itu, tokoh tambahan tidak akan pernah ada jika tidak ada tokoh utama. 

2.3.3 Film 

a. Pengertian Film 

 Film merupakan bentuk seni kompleks media komunikasi unik yang 

pengaruhnya dapat menjangkau seluruh segmen sosial masyarakat. Film tidak 

hanya merupakan media hiburan yang luar biasa, tetapi film juga memberikan 
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semacam rasa kehadiran dan kedekatan dengan suatu dunia yang tidak tertandingi 

dengan tempat lain, dunia yang tidak terbayangkan. Film dapat memberikan 

perasaan yang intens dan melibatkan orang secara langsung dan nyata dengan 

dunia “di luar sana” dan di dalam kehidupan orang lain. 

 Menonton film membawa penonton keluar dari kehidupan mereka sehari-

hari dan serasa berada di dunia yang berbeda. Penonton tenggelam dalam 

kehidupan karakter fiksi, pikiran mereka pun mulai mengembangkan opini 

tentang kejadian –kejadian bersejarah dalam film, dan terus terpikat oleh 

kombinasi warna, cahaya dan suara yang artistik. Film mengikat penonton secara 

emosional dan memiliki kekuatan yang besar dari segi estetika. Beberapa orang 

mengkritik film sebagai semacam hiburan untuk pelarian diri. Tetapi juga ada 

yang memujinya sebagai bentuk seni imajinatif yang mengizinkan orang untuk 

sadar akan mimpi dan fantasi mereka. 

 Film sebagai media komunikasi massa memiliki peran yang cukup penting 

yaitu sebagai alat untuk menyalurkan pesan-pesan kepada penontonnya. Pesan 

tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif. Banyak orang yang bisa 

“menangkap” pesan dari suatu film dengan mudah, tetapi banyak juga yang 

kesulitan dalam hal ini. Apalagi yang menonton hanya dengan maksud hiburan 

belaka. Banyak yang mengkritik orang-orang yang menganalisis film karena 

menurut mereka hal ini adalah sia-sia dan film tidak dinikmati sama sekali. Hal ini 

sama sekali tidak salah, karena setiap orang berhak menentukan dengan caranya 

sendiri bagaimana ia akan memproses suatu film, seperti salah satunya dengan 

menikmati suatu film tanpa terlalu serius memikirkan makna pesan di baliknya. 
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Akan tetapi, salah jika mengatakan dengan menganalisi film seseorang tidak dapat 

menikmati film itu sama sekali. 

 Jika kita mau mencoba memahami, menginterpretasikan suatu film dan 

membuka pikiran kita, film dapat memberikan informasi dan mengedukasi bahkan 

menginspirasi. Pesan-pesan moral dalam film mempresentasikan realitas. 

Contohnya: Saat kita mencoba untuk berkenalan dengan jalan cerita suatu film, 

kita sering mencoba mencari-cari kemiripan atau kesamaan diri kita dengan 

karakter yang ada di dalam film dan memilah-milah sikap serta tindakan karakter 

yang benar dan salah. Lalu, dengan adanya pesan-pesan moral dalam film, hal ini 

dapat membantu kita dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial terutama 

masalah pribadi dalam kehidupan. Pesan-pesan ini mengajarkan kita pelajaran 

berharga yang nantinya akan membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. 

 Tidak hanya film dengan pesan moral saja yang bisa kita analisis, tetapi 

juga film dengan makna yang tersirat serta simbol-simbol. Kita bisa mengambil 

contoh film Matrix. Banyak orang mengira film inni hanyalah film genre sci-fi 

penuh aksi, akan tetapi Matrix sebenarnya memiliki makna religi. Contoh film 

sci-fi lainnya adalah Star War, film ini ternyata memiliki makna polotik yang 

cukup dalam. Kemudian film horor tahun 1980 The Shinning, karya Stanley 

Kubrick, memiliki makna tersembunyi tentang kekerasan (rasisme) terhadap 

penduduk asli Amerika (Indian) dan masih banyak lagi contoh lainnya. 

 Dialog atau tuturan tokoh dalam sebuah film juga bisa kita analisis. Tidak 

semua tuturan tokoh menggunakan bahasa ibu dari setiap negara yang 
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memproduksinya. Banyak sekali istilah-istilah dari bahasa lain atau bahasa asing 

yang digunakan dalam dialog atau tuturan tokoh itu sendiri. Kita biasa 

menyebutnya sebagai Campur Kode. Contoh film yang mengandung unsur 

Campur Kode adalah, Chinese Zodiac karya Jackie Chan dan tentu masih banyak 

lagi jika kita benar-benar memperhatikan setiap dialog atau tuturan tokoh yang 

ada di film yang kita tonton. 

 Film yang menjadi perhatian penulis untuk penelitian Kata Serapan dan 

Campur Kode adalah film My Old Classmate  《同桌的妳》 karya Gao Xiao 

Song. Film ini mengandung banyak Kata Serapan serta Campur Kode dari bahasa 

Inggris dilihat dari dialog atau tuturan para tokoh. My Old Classmate merupakan 

film yang terinspirasi dari sebuah lagu klasik tahun 1995, berjudul “Tong Zhuo 

De Ni” yang dinyanyikan oleh Lao Lang. Namun, lirik dan musiknya berasal dari 

seorang Gao Xiao Song yang tak lain adalah produser dari film ini. Film ini 

berdurasi 98 menit. My Old Classmate 《同桌的妳》 ini menceritakan tentang 

kisah cinta seorang pria dan teman sebangkunya. Film ini diperankan oleh aktor 

tampan Lin Geng Xin dan aktris cantik Zhou Dong Yu. Sudut pandang film My 

Old Classmate 《同桌的妳》 diambil dari sisi seorang pria bernama Lin Yi. 

b. Pengertian Film Menurut Para Ahli 

1. Menurut Marcel Danesi (2010:134) film adalah : 

 Teks yang memuat serangkaian citra fotografi yang mengakibatkan adanya 

ilusi gerak dan tindakan dalam kehidupan nyata. 
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2. Menurut Himawan Pratista (2008:1) 

 Sebuah film terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur naratif dan unsur 

sinematik. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. 

Setiap film cerita tidak mungkin lepas dari unsur naratif dan setiap cerita 

pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu, 

serta lain-lainnya. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif 

secara keseluruhan. Aspek kasualitas bersama unsur ruang dan waktu 

merupakan elemen-elemen pokok pembentuk suatu narasi. 

3. Menurut Michael Rabiger (2009:8) 

 Michael Rabiger menggambarkan hal yang serupa tentang film. Setiap 

film bersifat menarik dan menghibur, serta membuat para audiens berpikir. 

Setiap hasil karya yang ada bersifat unik dan menarik sehingga banyak 

cara yang dapat digunakan dalam suatu film dokumenter untuk 

menyampaikan ide-ide tentang dunia nyata. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian film adalah 

 merupakan media komunkasi sosial yang terbentuk dari penggabungan 

 dua indera, penglihatan dan pendengaran, yang mempunyai inti atau tema 

 sebuah cerita yang banyak mengungkapkan realita sosial yang terjadi di 

 sekitar lingkungan tempat dimana film itu sendiri tumbuh. 
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c. Jenis-Jenis Film 

1. Menurut Danesi (2010:134) 

 Menurut Danesi (2010:134), film memiliki tiga kategori utama yaitu : film 

fitur, film animasi, dan dokumentasi. Film fitur merupakan karya fiksi 

yang strukturnya selalu berupa narasi. Film animasi adalah teknik 

pemakaian film untuk menciptakan ilusi gerakan dari serangkaian 

gambaran benda dua atau tiga dimensi. Film dokumentasi merupakan 

karya film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata yang 

terjadi di masyarakat dan setiap individu di dalamnya menggambarkan 

perasaannya dan pengalaman dalam situasi yang apa adanya, tanpa 

persiapan, dan langsung pada kamera atau pewawancara. 

2. Menurut Pratista (2008:4) 

 Pembagian film secara umum menurut Pratista (2008:4) ada tiga jenis film 

yakni : dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Film fiksi memiliki struktur 

naratif (cerita) yang jelas sementara film dokumenter dan eksperimental 

tidak memiliki struktur naratif. Secara konsep, film dokumenter memiliki 

konsep realism (nyata) yaitu sebuah konsep yang berlawanan dengan film 

eksperimental yang memiliki konsep formalism (abstrak). Film fiksi juga 

dapat dipengaruhi oleh film dokumenter atau film eksperimental baik 

secara naratif maupun sinematik. 
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c. Fungsi Film 

 Khalayak penonton film terutama untuk hiburan. Akan tetapi dalam film 

terkandung fungsi informatif, maupun edukatif bahkan persuasif. Film nasional 

dapat digunakan sebagai media edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam 

rangka nation and character building. Fungsi edukasi dapat dicapai apabila film 

nasional memproduksi film-film sejarah yang objektif atau film dokumenter atau 

film yang diangkat dari kehiduupan sehari-hari secara berimbang. 

d. Unsur-Unsur Pokok Film 

 Film adalah pertunjukan yang ditayangkan melalui media-media layar 

lebar ataupun layar kaca. Adapun unsur-unsur pokok film antara lain: 

 Penulis Skenario 

 Penulis Skenario adalah orang yang membuat skrip naskah film, sacara 

 mendetail sehingga semua unsur yang terlibat dalam pembuatan film bisa 

 menerjemahkan tugas-tugasnya dengan optimal. Karena dalam skenario 

 harus rinci dan jelas segala bentuk lakuan-lakuan yang harus dilakukan 

 oleh aktor/aktris. 

 Sutradara 

 Sutradara berperan sebagai pemegang pimpinan dalam pembuatan film 

 dari awal hingga akhir. Sutradara bertanggung jawab atas pengarahan 

 seluruh proses pembuatan film. 
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 Aktor/Aktris 

 Aktor/aktris merupakan pemain dalam sebuah film beserta seluruh 

 lakuan/aktingnya. 

 Juru Kamera 

 Tugas dari juru kamera adalah mengambil gambar dalam proses 

 pembuatan film. Gambar diambil tentunya dalam proses pembuatan film. 

 Gambar diambil tentunya atas dasar skenario dan arahan dari sutradara 

 yang merupakan pemimpin dalam proses pembuatan film. 

 Penyuntingan (Editing) 

 Editing adalah proses penyusunan gambar-gambar film yang dilakukan 

 oleh seorang editor. Proses editing dilakukan setelah seluruh proses 

 pengambilan gambar/film selesai dari awal hingga akhir. 

 Penata Artistik 

 Penata artistik terdiri atas penata suara, busana, rias dan setting. Tentu saja 

 penata artistik juga harus dapat mengaktualisasikan apa yang diinginkan 

 oleh tuntutan skenario. 

 Produser 

 Produser merupakan orang yang membiayai seluruh pembuatan film 

 sampai dengan promosi dan pemasaranya. 
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2.3.4 Realitas Film 

a. Film Sebagai Sebuah Realitas 

 Motivasi seseorang untuk menonton film sangatlah beragam. Mulai dari 

untuk mengisi waktu luang dan hiburan, media untuk bersosialisasi, mengejar 

harga diri, atau pun guna mendapatkan inspirasi dan perluasan wawasan.  

 Menonton film sebagai pengisi waktu luang dan juga hiburan biasa 

dilakukan untuk melepaskan penat dan mengeluarkan diri dari rutinitas pekerjaan. 

Tak bisa dilepaskan juga perihal film sebagai sebuah wahana bersosialisasi. Tidak 

jarang kita melihat remaja putra dan putri menonton bersama di bioskop. 

Menonton film juga sering dilakukan oleh keluarga ataupun kelompok 

pertemanan. Selain itu untuk perihal harga diri yang ditingkatkan dalam menonton 

film bisa dilihat salah satu contohnya pada perbincangan-perbincangan kaum 

remaja yang merasa bangga ketika sudah menonton AADC 2 pada sekitaran April 

2016 yang lalu. Kemudian membeberkan seluruh jalan ceritanya pada teman 

sebayanya. Sedangkan tidak bisa dilepaskan pula film juga bisa menciptakan 

energi baru untuk melakukan sesuatu. Pilihan film sekarang ini pun semakin 

beragam. Pemutaran film komedi, aksi laga, horor, atau pun drama romantis 

sudah sering kali lalu lalang di bioskop. Penonton bisa memilih sesuka hati. 

Bahkan Indonesia saat ini sangatlah longgar akan peredaran film-film bajakan. 

Masyarakat Indonesia bisa memilih sesuka hati ingin mengunduh film apa hari ini 

secara ilegal. Ironis, akan tetapi itulah realita yang ada. 
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 Film merupakan media yang sangatlah nyata walaupun sebenarnya ada 

beberapa aspek yang membuatnya terlepas dari realita. Pertama, film merupakan 

gabungan antara audio dan visual. Sebuah gabungan akan medium yang mampu 

merangsang dua buah indera sekaligus, penglihatan dan juga pendengaran. Bisa 

kita lihat betapa mujarabnya dua buah gabungan rangsangan ini pada televisi. 

Kedua, ketidaknyataan dalam film bisa dilihat dari beberapa rekayasa yang 

ditambahkan seperti sudut pengambilan gambar, tata cahaya, suara latar, musik 

pendukung, serta pemilihan pemain. Baik film dokumenter sekalipun mempunyai 

tahapan editing untuk hasil akhirnya. Hal tersebut yang membuat film mempunyai 

sebuah efek yang luar biasa untuk menusuk seseorang di tingkat titik 

kesadarannya.memang terdapat pengecualian yang dapat dihubungkan kepada 

jenis film tertentu atau pun tipikal individu yang berbeda pada diri penonton. 

Artinya tidak semua film dapat masuk pada diri penonton. Akan tetapi yang ingin 

dibahas adalah bagaimana sebuah film mampu menciptakan sebuah titik realitas 

yang walaupun semu tapi sangatlah nyata. 

 Contoh, seseorang merasakan ketakutan setelah menonton sebuah film 

horor. Setelah menonton film horor orang tersebut merasa takut di saat gelap, 

takut ketika merasa sendiri, selalu cemas dan juga gelisah. Pertanyaannya 

mengapa bisa seperti itu? Bukankah itu hanya sebuah film? Memang benar, akan 

tetapi perlu diingat kembali bahwa sebuah film mempunyai tingkat yang berbeda-

beda pada seorang individu yang menontonnya. Bisa hanya mengubah pemikiran 

atau bahkan mampu untuk merubah perilaku. 



36 
 

 
 

 Pada film My Old Classmate ini khususnya peneliti, merasakan seperti 

dibawa kembali ke masa-masa sekolah. Kegiatan dan kebiasaan ketika berada di 

rutinitas sekolah yang sama seperti dalam film. Belajar, berkumpul bersama 

teman, bercanda tawa, hingga bertengkar. Jadi ketika melihat satu adegan yang 

ada di film ini penulis mengingat kembali setiap memori ketika masa sekolah dulu.  

b. Di Dalam Film dan Di Dalam Realita 

 Film merupakan bentuk lain dari kehidupan sehari-hari. Film animasi pun 

seperti itu. Simba dalam film Lion King berbicara seperti manusia atau pun Wall-

E digambarkan memiliki sebuah perasaan seperti manusia. Rangkaian tanda yang 

ada dalam film merupakan rangkaian tanda yang pernah ada atau pun digunakan 

oleh manusia. Hal ini disebabkan karena film apapun jenisnya merupakan hasil 

dari sebuah gagasan manusia. Film yang tergolong abstrak sekalipun merupakan 

pemampatan dari serentetan rangkaian simbol yang pernah diketahui atau 

digunakan oleh jajaran pembuatnya. 

 Makna di film horor seperti suasana yang mencekam merupakan hasil dari 

rentetan tanda yang pernah digunakan. Misalnya tanda cahaya yang redup, tanda 

melalui musik khusus atau suara latar yang cenderung hening, atau bahkan tada 

melalui sosok yang ditampilkan seperti arwah, pocong, ataupun kuntilanak. 

Tanda-tanda seperti itu penah diketahui atau digunakan oleh kelompok pembuat 

yang kemudian direproduksi ulang dalam film. Hasilnya adalah sebuah suasana 

yang seperti realita. Penonton akan melihat rangkaian tanda tersebut mirip dengan 

rangkaian tanda yang pernah digunakan di kehidupan sehari-hari. Gabungan 
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pemaknaan akan tanda itulah yang membuat seseorang menjadi “menyangka” 

bahwa film adalah bagian dari kehidupan mereka. Sehingga ketika film usai, 

ingatan akan serangkaian tanda itu masih tersimpan rapi dan berada di titik 

kesadaran. Hasilnya seseorang masih mengalami ketakutan setelah menonton 

sebuah film horor.  

 Begitu juga dengan film My Old Classmate ini, penulis memaknai seluruh 

adegan yang berada dalam film merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. 

Seperti misal pergi ke sekolah. Dengan latar ruang kelas, memiliki makna bahwa 

tanda tersebut menunjukkan bahwa kelas adalah untuk belajar. Tanda tersebut ada 

pada kehidupan sehari-hari. 

c. Beda Budaya Beda Tanda 

 Tanda bisa saja dimaknai berbeda oleh masing-masing individu. Rokok 

bisa dianggap sebagai sesuatu yang berguna atau sesuatu yang merugikan. Agama 

sekalipun ditanggapi dengan hal yang senada. Ada yang sepakat 

dengankeragaman dan ada yang merasa terancam akan keragaman itu sendiri. 

Kembali lagi pada film horor. Pertanyaan paling besar adalah mengapa pocong 

tidak pernah muncul dalam film horor buatan Eropa atau Amerika? Bentuk 

makhluk yang dimunculkan seringkali semacam arwah, makhluk penghisap darah 

yaitu drakula,atau makhluk serupa dengan wajah yang mengerikan. Jawabannya 

adalah perbedaan budaya yang kemudian diikuti dengan perbedaan penggunaan 

tanda.hal serupa juga terjadi dalam kasus film horor China yang berisikan vampire 
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yang bercirikan jalan melompat dan dapat ditangkal dengan menempelkan kertas 

mantra di dahinya. 

 Kebanyakan orang di Eropa dan Amerika tidak menggunakan kain kafan 

dalam proses pemakaman seperti di Indonesia. Ada perbedaan budaya dalam 

menguburkan seseorang yang kemudian diikuti dengan perbedaan mitos yang ada 

di masing-masing wilayah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa 

film horor Amerika bisa menyeramkan ketika ditonton oleh penonton Indonesia? 

Jawabannya adalah dari rangkaian tanda yang digunakan. Rangkaian tanda yang 

digunakan adalah rangkaian tanda yang ecara mayoritas pernah dialami oleh 

manusia pada umumnya. Tempat yang sepi, cahaya yang redup, serta kesendirian 

adalah ketakutan alami dari manusia. Buktinya adalah manusia kerap mencari 

keramaian, memproduksi dan menggunakan lampu serta selalu menciptakan 

sebuah sikap anti-sendiri. Memang ada beberapa pengecualian terhadap orang-

orang tertentu. Akan tetapi ketakutan di sini bukan perihal takut akan makhluk 

mengerikanatau apa, akan tetapi lebih pada tanda yang mampu merangsang 

timbulnya kecemasan pada diri manusia. 

 Pada film My Old Classmate ini penulis menemukan bahwa dari latar 

yang digunakan oleh para tokoh sebuah ruang kelas yang dilengkapi dengan 

pemanas yang berbentuk cerobong yang diletakkan di tengah kelas. Pemanas itu 

ada karena di China terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim 

semi, dan musim gugur. Sedangkan di Indonesia tidak ada pemanas yang 

diletakkan di dalam ruang kelas. 
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d. Pemisahan Film Sebagai Sebuah Semu Dengan Kehidupan Sebagai Realita 

 Ketika menonton sebuah film selayaknya pula penonton mengolah 

kembali apa yang ditonton. Lebih tepatnya dalah tidak menelan secara mentah 

akan apa yang ada di film. Ada beberapa cara yang sebenarnya bisa dilakukan. 

Pertama, melihat film sebagai sebuah tataran film. Apapun yang ditampilkan 

sebuah film baik itu dokumenter ataupun fiksi semuanya adalah hasil reproduksi 

ulang. Produksi ulang akan serangkaian tanda di kehidupan sehari-hari yang 

kemudian maknanya ditampilkan kembali sebagai serangkaian tanda dalam film. 

Kadangkala cara ini seringkali dilupakan untuk mengejar keasyikan dalam 

menonton film. Sebab tidak seru juga ketika kita menonton film tapi teman 

disebelah kita menggurui dengan kata-kata “toh itu hanyalah film”. Jadi memang 

kembali lagi dipersilahkan kepada masing-masing penonton untuk sekedar 

enonton atau menelaah lebih dalam apa yang ia tonton. 

 Kedua, penting untuk adanya diskusi atau perbincangan ringan seputar 

film yang ditonton dengan penonton yang lain. Hal ini untuk memunculkan 

adanya pertukaran ide dan juga silang makna yang berhasil diambil dari sebuah 

film. Bisa jadi setelah adanya perbincangan tersebut terdapat nilai tambah dari 

proses menonton film itu sendiri. 

 Ketiga, perkokoh iman dan keyakinan itu sendiri. Apa yang memang baik 

silahkan dilakukan, apa yang buruk silahkan ditinggalkan. Itu semua kembali lagi 

pada individu penonton. Sebab tidak semua film itu memiliki makna yang buruk 

dan tidak semua film itu memiliki makna yang baik. Padahal sekali lagi 
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pemaknaan itu bisa berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain.

 Keempat, selalu mempertanyakan kembali bagian mana yang merupakan 

realita yang benar-benar realita dan bagian mana yang merupakan realita-semu. 

Sifat reflektif memang selalu harus dibangkitkan ulang secara terus menerus. 

Semua hal yang tadi dikemukakan dikembalikan lagi kepada penonton. Apakah 

mau dilakukan ataupu tidak. Akan tetapi yang patut digarisbawahi adalah 

setidaknya timbul pemahaman dalam diri bahwa sebenarnya apa itu film dan 

bagaimana film mampu mengubah realita yang ada. 

2.3.5 Idealitas Film 

 Apabila kita bicara pendidikan, maka akan terlintas dalam pikiran kita 

sebuah proses pembelajaran yan dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. 

Namun sebenarnya pendidikan tidak hanya bicara proses pembelajaran yang 

dilakukan di dalam kelas atau sekolah, atau tidak hanya bicara transfer knowledge 

dari pendidik ke peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses 

pembentukan pribadi dan karakter seseorang menjadi pribadi yang diharapkan 

oleh bangsa, negara, dan agama. Dan semua itu dimulai dari pembiasaan serta 

contoh atau tauladan yang diberikan seseorang dalam proses pembelajaran apapun. 

Termasuk menonton film juga dapat kita sebut sebagai belajar. Mayoritas anak-

anak sering belajar dari menonton sebuah film karena dengan media tersebut, 

anak akan lebih tertarik untuk mengetahui kisah atau makna yang terkandung 

dalam film tersebut. Film merupakan media menarik untuk sebuah kegiatan 

pembelajaran. 
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Refleksi dasar yang ingin diperdalam pada bagian awal ini adalah 

menggali pemahaman kita akan media, perkembangan, serta dampak negatifnya. 

Dengan memahami bagaimana media bermain dalam arus besar industri media 

dan hiburan, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kita perlu 

menempatkan diri serta menata sikap “sikap kolektif” ketika “mengonsumsi” 

media (hibuuran). Berikutnya, kita berusaha untuk menemukan kekuatan 

formatifnya bagi kemungkinan proses pengembangan diri secara utuh. Dari 

sinilah, muncul beberapa gagasan yang akan kita ambil sebagai mentalitas dalam 

menikmati, menginterpretasi, dan mengkritisi media dan seni hiburan bernama 

film. Sikap tersebut menjadi suatu cara baru yang lebih aktif dalam memandang 

dan mengonsumsi film. Menurut Kurniawan dalam kompasiana.com, 

menyebutkan beberapa poin idealitas film, yakni : 

a. Realitas Media dan Kita 

 Media selalu terhubung dengan penggunanya (audince). Dari sisi media 

sendiri, media merupakan sebuah institusi kultural yang mengkomersilkan simbol, 

cerita dan makna dalam sebuah “perangkat” teknologi komunikasi. Dari sisi 

audince, cara dia mengonsumsi media menentukan efek apa yang dia panen dalam 

diri-hidupnya. Oleh karena itu, pada bagian ini ingin dipaparkan mengenai realitas 

media yang berpotensi memberi dampak bagi nilai dan moral, lalu bagaimana 

kecenderungan kita merespon media dalam konteks hidup keberagamaan. 

1. Tersisihnya nilai-nilai kehidupan 

 Pesatnya perkembangan ekonomi, budaya dan teknologi diantara negara-

negara telah memberi dampak bagi kehidupan sosial dan pribadi manusia. Secara 
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signifkan, globalissi serta teknologi komunikasi telah mendorong meningkatnya 

akses berbagai media dan dunia hiburan. Dunia menjadi lebih terhubungkan satu 

dengan yang lain, berkembanglebih cepat dan semakin cepat. Hanya dengan 

melakukan satu kali klik saja, kita dapat terhubung dengan aneka informasi, 

individu, atau suatu materi yang kita inginkan. Dunia makin memungil, menjadi 

sebuah perkampungan global dimana setiap pribadi dapat terkoneksi satu dengan 

yang lain. 

Di tengah hiruk pikuk itu, perusahaan media tengah menghadapi tekanan 

berat demi bisa memberikan keuntungan besar pada pemegang saham. Mereka 

bermain dalam arus konvergensi media (“convergen” berarti  “ tindakan bertemu 

atau bersatu di suatu tempat”). Konvergensi media merupakan penggabungan 

media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan dalam satu titik tujuan. 

Konvergensi merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang 

dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Konvergensi jaringan adalah 

koeksistensi efisien telepon, radio, camera, video, internet dan jeniis komunikasi 

data lainnya dalam satu jaringan atau piranti. 

Media telah menjadi industri global. Dalam Convergence Culture, Where 

Old New Media Collide, Henry Jenkins mencatat sebuah pengaruh bahwa 

konvergensi tidak saja terjadi pada piranti media, akan tetapi juga pada 

penggunanya. Konvergensi media bukan hanya pergeseran teknologi atau proses 

teknologi, namun juga termasuk pergeseran dalam paradigma industri, budaya, 

dan sosial yang mendorong konsumen untuk mencari informasi baru. Demi 

mencapai keuntungan, industri media memproduksi materi yang mengagungkan 
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keserakahan dan matearialisme, kekerasan, seks, rasisme, homofobia, hedonisme, 

serta individualisme ektrem. 

Di tengah kecenderungan konten media yang demikian itulah, pesatnya 

teknologi informasi semakin memberikan kemudahan distribusiya, lalu transmisi 

nilai dan budaya pun tidak terelakkan. Tanpa mesti beranjak dari rumah serta 

hanya dalam dan melalui satu piranti saja, kita dapat menikmati aneka suguhan 

yang kita inginkan. Koeksistensi aneka mode komunikasi  dalam jaringan tunggal 

menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas. Media pun menjadi konsumsi yang 

tidak terhindarkan. Sementara itu film, konser musik rock, video musik, program-

program televis dan radio, serta bentuk-bentuk seni populer lainnya mulai 

melantur dari ranah seni. Mereka lebih dikembangkan sebagai industri hiburan 

yang ingin menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya. Unsur pengalaman 

estetis dan mimesis (keindahan dan kebenaran) yang menjadi kekhasan seni 

dikesampingkan, berganti dalam wujud eksploitasi komersial. Ujung-ujungnya 

perkembangan media selalu saja menyisakan sisi lain, yakni persoalan nilai dan 

moral. 

Sebuah film disadari atau tidak, dapat mengubah pola kehidupan 

seseorang. Terkadang ada seseorang yang ingin meniru kehidupan yang di 

kisahkan dalam film. Para penonton kerap menyamakan seluruh pribadinya 

dengan salah seorang pemeran film. Film mempunyai pengaruh sendiri bagi para 

penonton, antara lain: Pesan yang terdapat dalam adegan-adegan film akan 

membekas dalam jiwa penonton, gejala ini menurut ilmu jiwa sosial disebut 

sebagai identifikasi psikologis. 
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Pesan film dengan adegan-adegan penuh kekerasan, kejahatan, dan 

pornografi apabila ditonton dengan jumlah banyak akan membawa keprihatinan 

banyak pihak. Sajian tersebut memberikan kecemasan bagi manusia modern. 

Kecemasan tersebut berasal dari keyakinan bahwa isi seperti itu mempunyai efek 

moral, psikologi, dan sosial yang merugikan, khususnya pada generasi muda dan 

meni mbulkan anti sosial. 

Pengaruh terbesar yang ditimbulkan film yaitu imitasi atau peniruan. 

Peniruan yang diakibatkan oleh anggapan bahwa apa yang dilihatnya wajar dan 

pantas untuk dilakukan setiap orang. Jika film-film yang tidak sesuai dengan 

norma budaya bangsa (seperti sexs bebas, penggunaan narkoba) dikomsumsi oleh 

penonton khususnya remaja, maka generasi muda Indonesia akan rusak. 

b. Film Sebagai Hiburan 

 Hal menulis dan meyutradarai sebuah film adalah bahwa kamu sedang 

menampilkan pandangan dunia. Setiap waktu, setiap adegan, setiap baris. Ketika 

kamu meletakkan kamera, di situlah kamu sedang mengatakan sebuah versi dunia 

sebagaimana yang kamu lihat. Dan itulah yang tengah diamati oleh stiap orang 

yang menyaksikan film tersebut. 

 Menjelang The Last Temptation of Christ dibuka di beberapa bioskop 

terpilih pada 1988, sekitar 25.000 orang mengadakan demonstrasi yang ditujukan 

kepada Universal Studios di Los Angeles. Kebanyakan dari mereka adalah orang-

orang Kristern fundamentalis dan evangelis. Mereka membawa Kitab Suci dan 

salin-Sali kayu sambil memprotes film Martin Scorsese tersebut sebagai tindakan 

“penghujatan”. Mereka meneriakkan kata “J-E-S-U-S” dan melambai-lambaikan 
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plakat dengan aneka slogan: “Universal adalah Anti-Kristus,” “Hentikan serangan 

pada Kristianitas,” dan “Baca Kitab Suci; Ketahui Crita Sebenarnya.” 

Selanjutnya, mereka berteriak “Yahudi uang, Yahudi uang!” Jadilah, demonstrasi 

ini pun tercemari dengan tindakan berbau rasis. Bahkan, muncul ketakutan dari 

para pemimpin agama bahwa film ini akan memicu “terciptanya gelombang anti-

semitisme”. 

 Itulah salah satu gambaran mengenai sebuah film. Proses imajinasi melalui 

bahasa gambar dan narasi sebuah film dapat mendorong munculnya suatu gerakan 

sosial tertentu. Sekarang mari kita simak cerita kecil yang terjadi pada teman-

teman saya. 

 Saat ini telah banyak sekali teman-teman saya yang menyukai berbagai 

bentuk film maupun drama yang berasal dari Korea. Satu minggu yang lalu ketika 

saya berada dirumah, saya berkumpul dengan teman SD saya yang sudah terbiasa 

menonton film maupun drama Korea. Saat itu dia baru saja menonton Wedding 

Dress (2009) dan A Moment to Remember (2004). Sepanjang menonton film-film 

melodrama Korea ini, dia tampak sesenggukan dan memunguti tisu demi melap 

air matanya. Rupanya karakter tokoh film tersebut sangat kuat dalam 

membahasakan suasana romantis dan sedih. Panggil saja dia Sylvi. Sylvi terbawa 

suasana, tidak pelak teman-teman laki-laki kami pun menggoda, “Cuma film Syl, 

tidak usah sesenggukan seperti itu!” Mendengar itu, Sylvi mendengus, “Dasar 

kalian ini tidak punya perasaan!” Saya pun sempat tertawa karena adegan 

tersebut. Sesungguhnya saya juga salah satu penikmat film maupun drama Korea 

tersebut, jadi saya sangat tahu bagaimana perasaan Sylvi ketika menonton film 
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tersebut. Menurut saya, ditonton beberapa kali pun saya akan tetap menangis jika 

menonton film tersebut karena kepiawaian sang tokoh memerankan perannya 

dalam alur cerita yang tidak membosankan. 

 Pada dua ilustrasi diatas, kiranya kita dapat menemukan apa yang disebut 

sebagai wajah nangis sebuah film. Itulah wajah ganda film. Dalam konteks 

demikian inilah kita ingin memahami bahwa film membawa dampak bagi 

penikmatnya. Namun kita sebagai penikmat juga harus bisa memilah-milah apa 

yang harus dan tidak harus kita ambil dari film yang kita tonton. 

Seperti misalnya pada film My Old Classmate ini, kita tidak boleh meniru 

perilaku bullying pada teman-teman yang ada di sekolah atau pun di luar sekolah. 

Juga tidak boleh meniru adegan ketika Lin Yi dan Xiao Zhi bersama di sebuah 

motel. Kita hanya harus meniru bagaimana semangat belajar dari Lin Yi yang 

ingin mengejar cita-citanya lewat syarat dari Xiao Zhi. 

c. Jika Bukan Hanya Hiburan 

Jika film bukan hanya hiburan, maka sebenarnya ada dua kenyataan yang 

patut kita sadari sebagai penikmat film. Pertama, setiap kali berkarya, sineas 

memiliki pandangan hidup berupa tujuan, keyakinan, perhatian, dan pendirian 

tertentu yang meresapi karya kreatifnya. Akibatnya, sebuah film selalu memuat 

pandangan keyakinan maupun nilai-nilai tertentu. Di balik cerita dan gambar 

artistik, sebuah film selalu menyelipkan sudut pandang nilai sang pembuatnya. 

Kedua, apa yang kita saksikan pada film adalah sebuah realitasimajinatif-

artistik. Realitas ini diciptakan secara kolektif oleh suatu komunitas orang-orang 

kreatif yang tergabung dalam sebuah rumah produksi. Komunitas ini mesti 
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bersaing, mempunyai batasan waktu serta anggaran tertentu, mengejar peluang 

sebagai film terlaris. Di luar unsur artistik yang mereka olah, ada aspek praktis 

yang turut bermain bersama dengan target keuntungan komersial. Situasi, 

perilaku, serta keyakinan kolektif antara produser, sutradara, penulis skenario, 

aktor-aktris, dan fotografer tersebut sangat dimungkinkan turut mewarnai karakter 

film yang dihasilkan. 

Kita menengok cerita sederhana yang bermakna luas dan mendalam yang 

pernah terjadi pada salah satu seniman dunia! Suatu ketika, ada seorang yang 

datang kepada Pablo Picasso (1881-1973). Tamu tersebut dengan antusiasmenya 

melihat dan mengamat-amati lukisan-lukisan Picasso, lalu tergerak memberi 

komentar-komentar atas lukisan-lukisan tersebut. Akan halnya kebanyakan 

seniman lain yang menolak menyederhanakan karya-karya seni ke dalam sesuatu 

yang sekedar kata-kata, saat itu Picasso pun menjawab dengan kalem “Jika itu 

yang memang anda lihat.” 

 Dari gambaran cerita Picasso ini, kita dapat menemukan sebuah gambaran 

prinsip umum dalam memandang dan menginterpretasi karya seni. Sebuah 

lukisan, sebuah buku, ataupun sebuh film akan memiliki maknanya yang kaya 

kalau ia dilihat dari prespektif yang berbeda-beda oleh para pengamatnya. Suatu 

“makna” dari sebuah karya seni tidak semuanya tergantung pada sang seniman, 

tetapi muncul melalui suatu dialog atau perbincangan yang tidak jarang dapat 

meluaskan atau bahkan mengubah sesuatu hal yang semula dimaksudkan oleng 

sang seniman. Dengan kata lain, penikmat film memiliki peran sangat penting 

dalam menentukan pesan makna dari sebuah film. Tentu peran ini tidak sepenting 
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sebagaimana peran si pembuatnya, karena dialog dan komunikasi selalu dimulai 

dari karya film. Kendati demikian, peran penonton masih sangat penting. Tanpa 

publik yang menonton dan menginterpretasikannya, sebuah film hanya akan 

menjadi karya monolog. 

Film My Old Classmate ini  tidak hanya dapat menjadi sebuah hiburan saja, 

melainkan dapat menjadi sebuah pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari. 

Misalkan , kita bisa meniru hal-hal positif yang ada pada film ini.  Makna yang 

terkandung dalam film ini pun  mengajarkan kita bahwa kenangan itu tidak selalu 

mengatakan kebenaran, melainkan bisa mengatakan yang sebaliknya. 

2.3.6 Sinopsis Film 

 My Old Classmate adalah movie berdurasi 98 menit yang dibintangi oleh 

Zhou Dongyu dan Lin Gengxin. Menjadi film yang cukup populer di China pada 

tahun 2014, My Old Classmate mengangkat tema masa muda, kisah cinta masa 

kuliah dua sejoli. Film ini memiliki ciri khas yang unik namun tidak mengurangi 

genre sebenarnya yaitu melodrama. Meskipun film ini dapat membuat penonton  

tertawa, akan tetapi film ini juga memiliki sisi melodrama yang dapat membuat 

penonton merasa sedih. Film ini diproduksi di China dan diproduksi pada 25 April 

2014. Film ini menggunakan bahasa Mandarin. Diproduksi oleh perusahaan 

Skywheel Entertainment, Beijing Enlight Pictures. Sasaran film ini adalah orang 

China, karena percakapan tokohnya menggunakan bahasa mandarin. 

 Judul China dari film ini artinya adalah 'You Who Sat Next to Me in 

Class' merupakan judul dari sebuah lagu yang rilis pada tahun 1995. My Old 

Classmate mengangkat kisah 'kenyataan terkadang tidak sesuai dengan harapan / 
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kenyataan terkadang mengkhianati kita'. My Old Classmate memulai kisahnya 

pada tahun 2013, tokoh utama kita, Lin Yi (Lin Gengxin) adalah seorang IT laki-

laki yang bekerja di New York. Ia menceritakan bagaimana kehidupannya disana. 

Karena tidak mendapatkan kabar apapun dari Xiao Zhi, akhirnya Lin Yi 

memutuskan untuk berhenti menunggu dan memulai kisah cinta baru. Ia bercerita 

tentang kehidupannya dengan tunangannya, bagaimana ia bekerja dan 

menjalankan tugasnya. Ia kemudian menerima sebuah undangan pernikahan dari 

teman sekelasnya saat SD, Xiao Zhi (Zhou Dongyu) dan itu membuatnya kembali 

ke Beijing untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ia membawa sebuah kotak 

merah yang di dalamnya ada benda-benda kenangan bersama Xiao Zhi. Karena 

perjalanan menuju Beijing membutuhkan waktu yang lama, selama  perjalanan di 

dalam pesawat Lin Yi membuka kotak merah tersebut, dimana kotak  ini berisi 

kenangan-kenangan Lin Yi dan Xiao Zhi. Dalam perjalanan kembali ke Beijing, 

Lin Yi mengenang masa-masa sekolahnya bersama Xiao Zhi.  

 Lin Yi mengingat kembali masa dimana ia bertemu pertama kali dengan 

Xiao Zhi yaitu pada tahun 1993. Pada masa itu Xiao Zhi adalah siswi pindahan. Ia 

memiliki masalah penglihatan, sehingga ia menggunakan kacamata hitam, akan 

tetapi murid-murid yang lain selalu mentertawakannya. Xiao Zhi duduk disebelah 

Lin Yi. Awalnya Lin Yi tidak peduli padanya, tapi kemudian ia jatuh cinta pada 

pandangan pertama saat gadis itu membuka kaca mata hitamnya. Sejak saat itu, 

Lin Yi mulai tertarik diam-diam pada Xiao Zhi. Xiao Zhi sebagai anak pindahan 

dibully oleh teman sekelasnya dan Lin Yi membantunya meski pada akhirnya ia 

dipukuli. Lin Yi selalu membantu Xiao Zhi jika ada yang menganggunya dan 
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semakin lama Xiao Zhi kesal karena selalu diganggu, ia sudah beradaptasi dan 

berani melawan. 

 Waktu berlalu dengan cepat, keduanya kini duduk di bangku SMA. Xiao 

Zhi dan Lin Yi sebenarnya tidak bisa dibilang dekat atau berteman, karena mereka 

juga jarang bicara, tapi kita bisa melihat keduanya tidak bisa melepaskan mata 

dari masing-masing. Lin Yi bahkan pindah ke kelas yang sama dengan Xiao Zhi 

meski tidak diperbolehkan oleh para guru karena ia tak berbakat seni. Sementara 

Xiao Zhi diam-diam cemburu jika ada gadis yang mengobrol dengan Lin Yi. 

Bahkan karena cemburu ia terjatuh dan harus mengenakan tongkat. Lin Yi baik 

pada Xiao Zhi dan selalu menawarkan bantuan tapi ditolak dengan dingin oleh 

Xiao Zhi sampai akhirnya Lin Yi memaksa menggendongnya.  

 Lin Yi tidak pernah menyembunyikan kalau ia menyukai Xiao Zhi. Ia 

mengatakannya dengan lantang sejak dulu, kalau ia menyukai Xiao Zhi, tapi gadis 

itu selalu menolaknya dan itu bukan karena Xiao Zhi tidak menyukai Lin Yi. 

Buktinya ia satu-satunya yang datang saat Lin Yi mengajak anak-anak sekelas 

berdemo. Keduanya menghabiskan waktu yang cukup romantis, pertama kalinya 

mereka bergandengan tangan. Lucunya ditengah ramainya pendemo, Lin Yi 

belum putus asa meminta Xiao Zhi menjadi kekasihnya. Meski akhirnya mereka 

dimarahi pihak sekolah apalagi orang tua Xiao Zhi yang marah karena Lin Yi 

membawa pengaruh buruk pada puterinya.  

 Akhirnya harapan Lin Yi kembali saat Xiao Zhi memberinya surat kaleng, 

ia akan menjadi kekasih Lin Yi kalau mereka masuk ke Universitas yang sama, 
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Peking University. Lin Yi menjadi sangat bersemangat, ia belajar dan belajar dan 

belajar. Sayangnya, ia tidak bisa masuk Peking University dan harus puas di 

Universitas biasa. Dan disanalah Lin Yi menemukan fakta bahwa Xiao Zhi masuk 

ke Universitas yang sama dengannya. Xiao Zhi yang pintar, berkata bahwa ia 

tidak lulus di Universitas Peking. Lalu lembaran baru kisah mereka dimulai dari 

sini. Keduanya menjadi lebih dekat dari sebelumnya, bahkan kali ini Xiao Zhi 

sudah lancar berbicara dan selalu menggoda Lin Yi. Mereka tinggal di asrama 

kampus dan bertemu dengan teman-teman baru. Teman-teman Lin Yi sangat unik. 

Namun,  di film ini lebih fokus pada Xiao Zhi dan Lin Yi, jadi teman-teman 

mereka jarang dibahas. 

 Xiao Zhi dan Lin Yi mulai menjadi sepasang kekasih, namun dengan cara 

yang unik. Meski Lin Yi sering menyatakan cintanya kepada Xiao Zhi, Xiao Zhi 

tidak pernah dengan tegas menerimanya, ia malah mengatakan kalau ia akan 

menjadi kekasih Lin Yi selama 5 menit sehari. Xiao Zhi selalu  menggoda Lin Yi 

dan berusaha mengulur-ulur waktu 5 menitnya jika mereka sedang bersama. 

Namun, Xiao Zhi selalu membawa dampak baik pada Lin Yi. Seperti saat SMA, 

Lin Yi bisa masuk Universitas karena Xiao Zhi memberinya syarat. dan Xiao Zhi 

suka memberinya syarat mengenai pacaran mereka, seperti meminta Lin Yi lulus 

salah satu test yang akan membuka jalannya untuk kuliah di luar negeri nantinya.  

Sejak kecil, impian Xiao Zhi adalah kuliah di Stanford. Dan ia mengajak Lin Yi 

ikut bersamanya kesana. Namun, jalan menuju kesana masih sangat panjang dan 

masih ada banyak masalah yang mereka hadapi. Seperti Lin Yi yang cemburu 

pada mahasiswa pria teman Xiao Zhi, bahkan mereka sempat bertengkar hingga 
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masuk rumah sakit dan itu membuat hubungan Xiao Zhi dan Lin Yi renggang. 

Dan juga ada masa dimana Xiao Zhi menemukan dirinya hamil, ia mendiskusikan 

dengan Lin Yi tapi Lin Yi tampak tidak ingin bertanggungjawab, hal itu membuat 

Xiao Zhi stress dan keguguran. Keduanya sempat putus karena hal itu.  

Namun takdir masih berada dipihak mereka. Saat Lin Yi dikarantina 

karena virus SARS, Xiao Zhi datang dengan bantuan teman-temannya dan kabur 

bersama. Meski akhirnya mereka semuanya ditangkap, tapi itu menjadi salah satu 

kenangan yang tak terlupakan bagi keduanya. Keduanya berbaikan kembali 

setelah itu dan memantapkan impian mereka untuk sama-sama kuliah di Amerika. 

Lin Yi menjadi rajin belajar dan mengikuti tes hingga akhirnya diterima. Ia dan 

Xiao Zhi sudah membayangkan kehidupan mereka disana nantinya, keduanya 

tampak seperti pasangan yang bahagia. Karena Lin Yi diterima terlebih dahulu, ia 

berangkat setahun lebih awal ke Amerika. Ia menunggu Xiao Zhi disana, namun 

sayangnya Xiao Zhi tu tidak pernah datang ke Amerika untuk menemuinya. 

Karena Xiao Zhi tak kunjung datang, akhirnya Lin Yi memulai kisah cinta baru 

bersama seorang perempuan yang sekarang menjadi tunangannya.  

10 tahun kemudian, bukan orangnya yang datang melainkan undangan 

pernikahannya. Dan pertama kalinya dalam 10 tahun, Lin Yi melangkahkan kaki 

di Beijing, dengan membawa kado ke pernikahan mantan kekasihnya dan reuni 

bersama teman-teman masa kuliahnya. Kenyataan kadang menyakitkan. Itu 

adalah tema di akhir film ini. Karena tidak semua yang terlihat bahagia adalah 

bahagia. Hidup penuh dengan hal-hal  yang tidak bisa ditebak. Bagaimana takdir 
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pada akhirnya tidak menyatukan keduanya meski mereka berada selangkah lagi 

untuk bersatu. Cerita Lin Yi pada awal film ini sangat beerbanding terbalik 

dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi kepada Lin Yi. Kehidupan sempurna 

yang ia  jalani, tunangan yang pengertian dan baik, pekerjaan yang menjanjikan 

dan menyenangkan, pekerjaan yang berjalan lancar, serta kebiasaan-kebiasaan 

mewah yang selalu dia lakukan. Namun semuanay hanyalah khayalan semata. Lin 

Yi sama sekali tidak bahagia dengan kehidupannya di New York. Semuanya tidak 

berjalan lancar sesuai dengan apa  yang Lin Yi bayangkan.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab 

rumusan masalah yaitu tentang bentuk kata serapan dan campur kode, faktor 

penyebab, dan fungsi campur kode oleh tokoh-tokoh dalam film My Old 

Classmate 《同桌的妳》 karya Gao Xio Song, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan bentuk campur kode dalam tuturan tokoh-tokoh dalam film My 

Old Classmate 《同桌的妳》 karya Gao Xiao Song, dapat disimpulkan bahwa 

dalam tuturan tokoh-tokohnya sama-sama menggunakan campur kode luar 

(Outer-code mixing) dan campur kode ke dalam (Inner-code mixing) yang 

sama-sama memiliki 6 data dari total 27 data. 

2. Berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode oleh tokoh-

tokoh dalam film My Old Classmate 《同桌的妳》 karya Gao Xiao Song, 

bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode ada 3 faktor, yaitu  

faktor keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan, yakni memiliki 5 data, 

faktor peran 5 data, sedangkan faktor  ragam memiliki 4 data dari total data 

keseluruhan sebanyak 27 data. 

3. Berdasarkan fungsi campur kode terhadap tuturan tokoh-tokoh dalam film My 

Old Classmate 《同桌的妳》 karya Gao Xiao Song, bahwa ada 4 macam 
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fungsi, yaitu fungsi sebagai interjeksi, sebagi kutipan, sebagai fungsi 

spesifikasi lawan tutur, dan unsur pengkualifikasi isi pesan atau penjelas pesan. 

Fungsi campur kode pada tuturan tokoh dalam film My Old Classmate  《同桌

的妳》 banyak disebabkan fungsi sebagai kutipan dan fungsi mengkualifikasi 

isi pesan atau penjelas pesan, yakni sama-sama memiliki 7 data.   

 Adanya campur kode ke luar ini dikarenakan tokoh pernah pergi ke luar 

negeri dan tinggal disana selama 10 tahun, sehingga dia terbiasa menggunakan 

bahasa-bahasa asing. Sedangkan adanya campur kode ke dalam ini dikarenakan 

karena tokoh kembali mengingat masa-masa ketika dia masih bersekolah dan 

hidup di China. 

5.2 Saran 

 Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, saya akan memberi beberapa 

saran sebagai pertimbangan yang mana akan sangat penting untuk pembaca dan 

peneliti selanjutnya. 

1. Saran untuk Mahasiswa Bahasa Mandarin 

  Para mahasiswa harus lebih memahami tentang campur kode yang 

terdapat dalam film-film China yang ditonton, dan agar dapat mengetahui 

alasan penggunaan kata atau kalimat tersebut. 

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

  Penelitian ini menggunakan film yang hanya memiliki sedikit campur 

kode di dalamnya. Saya berharap peneliti selanjutnya bisa menggunakan dan 
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menemukan film yang lebih banyak mengandung kata serapan dan campur 

kode agar dapat mengetahui lebih jauh lagi tentang kata serapan dan campur 

kode yang masuk dalam film yang diteliti.  
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