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MOTO 

Kita hidup dalam ketidakpastian, tetapi dalam ketidakpastian itu kita dapat menemukan 

keyakinan untuk mencoba 

 

Apa pun yang terjadi, tersenyumlah. Bersyukur atas satu fase hidup yang 

dianugerahkan Tuhan kepada kita, seberat apapun itu. 
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dosen-dosen yang luar biasa hebat.  
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Pilihan bahasa (language choice) merupakan salah satu fenomena kebahasaan 

yang hampir selalu terjadi. Terlebih pada masyarakat dwibahasa atau bahkan 

multibahasa yang dapat memilih penggunaan kode ketika berkomunikasi dengan orang 

lain. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat kampus khususnya pada mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang dengan berbagai 

latar belakang daerah, dialek bahasa yang digunakan, dan kecenderungan penggunaan 

bahasa tertentu. Permasalahan terjadi ketika seorang mahasiswa dalam ranah pergaulan 

dihadapkan pada penggunaan bahasa yang sesuai dengan mitra tutur yang kurang akrab 

atau mitra tutur yang tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah mereka.   

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana wujud pilihan 

bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri 

Semarang? dan (2) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoretis dan 

pendekatan praktis. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan 

sosiolinguistik. Adapun pendekatan praktis yang digunakan berupa pendekatan 

deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah penggalan wacana lisan dan 

tulisan dalam tuturan mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas 

Negeri Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode sadap dan 

metode cakap. Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan referensial 

dan metode padan pragmatis. Daya pilah referensial digunakan untuk menganalisis 

peristiwa atau kejadian dalam tuturan sehingga diketahui referen yang dimaksud oleh 



 

 

ix 
 

penutur, yakni bentuk pilihan bahasa yang digunakan informan, sedangkan daya pilah 

pragmatis digunakan untuk mengetahui reaksi mitra tutur yang mana penting dalam 

menentukan faktor yang melatarbelakangi pilihan bahasa tersebut.  

Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut. Pertama, wujud pilihan bahasa 

oleh mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia meliputi (1) variasi tunggal 

bahasa, (2) alih kode, dan (3) campur kode. Kedua, faktor pilihan bahasa oleh 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia meliputi (1) partisipan, (2) situasi, (3) 

fungsi interaksi, dan (4) topik pembicaraan.  

Berdasarkan hasil simpulan tersebut, peneliti memberikan saran kepada 

berikutnya untuk meneliti tidak hanya pada satu jurusan, tetapi juga untuk seluruh 

mahasiswa dalam satu universitas atau bahkan satu Indonesia jika memungkinkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bahasa dan masyarakat merupakan dua hal yang saling melekat, seperti dua sisi 

mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di mana ada masyarakat, maka 

di sana pula terdapat bahasa. Sunahrowi (2007) menyatakan bahwa hubungan bahasa 

dan masyarakat layaknya simbiosis mutualisme, yakni hubungan yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tersebut tampak pada ujaran dan bunyi 

akan disebut sebagai bahasa apabila digunakan oleh masyarakat. Seperti yang kita 

ketahui bahwa kehidupan bermasyarakat tidak dapat berjalan apabila tidak ada bahasa 

yang digunakan sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan 

individu lainnya. Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa yang dikemukakan oleh 

Wardhaugh (1972:3-8 dalam Chaer dan Agustina 2004:15) bahwa bahasa berfungsi 

sebagai alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Dapat dikatakan 

bahwa segala hal dalam kehidupan manusia selalu lekat dengan bahasa. Dengan 

demikian kajian bahasa dan masyarakat menjadi hal yang menarik untuk dikaji, 

terutama masyarakat kampus yang berasal dari beraneka ragam latar belakang sosial 

dan budaya (usia, keluarga, ekonomi, agama, dan lain sebagainya) yang menjadikan 

adanya variasi bahasa dengan berbagai pilihan bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan masyarakat kampus lainnya. Ilmu yang membahas bahasa dan 

variasi bahasa serta penggunaannya dalam masyarakat dikaji dalam sosiolinguistik.  

Hickerson (1980:81) mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah sebuah kajian 

pengembangan linguistik yang menjadikan variasi bahasa sebagai fokusnya, kemudian 

melihat variasi bahasa tersebut berdasarkan konteks sosialnya. Sosiolinguistik 

berkonsentrasi pada hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosial dengan variasi 

bahasa. Berdasarkan pernyataan Fishman (1972:4), sosiolinguistik merupakan kajian 

tentang karakteristik variasi bahasa, karakteristik fungsi-fungsi penggunaan bahasa 

dengan karakteristik pengguna bahasa itu sendiri yang ketiga unsurnya selalu 

berinteraksi, berubah, dan saling mengubah dalam satu masyarakat tutur. Kalangit 
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(2016) menyimpulkan bahwa sosiolinguistik tidak berfokus pada struktur bahasa, 

melainkan berfokus pada bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam konteks sosial 

dan budayanya.  

Sosiolinguistik memandang masyarakat pengguna bahasa sebagai masyarakat 

tutur. Dalam praktiknya penggunaan bahasa oleh masyarakat tutur dapat terjadi secara 

variatif. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan 

situasi antara penutur satu dengan penutur yang lain, sehingga terjadilah variasi atau 

ragam tuturan terutama pada masyarakat dwibahasa dan multibahasa (Mutmainnah 

2008:2). Oleh sebab itu pula Chaer (2012:55) menyebutkan bahwa bahasa itu 

bervariasi.  

Adanya variasi bahasa dalam kajian sosiolingusitik ini mempengaruhi pilihan 

bahasa masyarakat penuturnya, karena pilihan bahasa (language choice) merupakan 

salah satu fenomena kebahasaan yang hampir selalu terjadi. Pilihan bahasa tersebut 

dapat terjadi dengan menggunakan variasi tunggal bahasa, alih kode, dan campur kode. 

Dalam hal ini, masyarakat dwibahasa dan multibahasa memiliki kemampuan memilih 

bahasa apa yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan 

orang lain. Proses pilihan bahasa oleh penutur pun tidak terjadi secara acak, tetapi 

mempertimbangkan beberapa hal, seperti siapa yang berbicara dan diajak bicara, kapan 

dan di mana terjadi pertuturan, serta topik apa yang dibicarakan (Fishman 1972). Faktor 

yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tutur tersebut oleh Hymes (1972 dalam 

Rahardi 2015:33) disebut dengan komponen tutur yang disingkat dengan SPEAKING, 

yaitu S (settings), P (participants), E (ends), A (act sequences), K (keys), I 

(instrumentalities), N (norms), dan G (genres).  

Sehubungan dengan kedwibahasaan, masyarakat Indonesia sendiri pada umumnya 

merupakan masyarakat dwibahasa, yang menguasai bahasa pertama (BI) bahasa daerah 

dan bahasa kedua (B2) bahasa Indonesia (Pranowo 2014:103). Begitu juga masyarakat 

kampus di Universitas Negeri Semarang, khususnya mahasiswa pada Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia yang terdiri atas pelajar-pelajar dari berbagai daerah di Indonesia 

tentu mereka juga menguasai minimal dua bahasa. Jika kita amati, fenomena ini terjadi 

karena Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya yang kemudian 
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berpengaruh pula terhadap keragaman bahasa. Ada lebih kurang 726 ragam bahasa di 

Indonesia yang terdiri atas 719 bahasa daerah yang masih aktif digunakan, 2 bahasa 

sekunder tanpa penutur asli, dan 5 bahasa tanpa diketahui penuturnya (Lewis 2009). 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang, ternyata diminati 

oleh para pelajar dari berbagai daerah, yang didominasi oleh masyarakat Jawa, yang 

artinya variasi bahasa yang ada juga beraneka ragam. Demikian pula apabila bahasa 

Jawa dipecah lagi akan menghasilkan variasi bahasa (dialek) yang berbeda dari 

masing-masing daerah.  

Dominasi masyarakat Jawa pada pelajar di Universitas Negeri Semarang 

khususnya pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia memang mempermudah 

komunikasi antarsatu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Lebih lagi pembelajaran 

bahasa Indonesia aktif dilakukan di dalam kelas. Permasalahannya terjadi ketika 

seorang mahasiswa dalam ranah pergaulan dihadapkan pada penggunaan bahasa yang 

sesuai dengan mitra tutur yang kurang akrab atau mitra tutur yang tidak menggunakan 

bahasa Jawa sebagai bahasa daerah mereka. Bagaimanapun bahasa Jawa juga memiliki 

variasi dialek yang berbeda dari berbagai daerah dan belum tentu dialek yang satu 

dengan yang lain dapat dimengerti oleh semua penutur. Begitu pula pada situasi 

tertentu mereka dihadapkan pada pilihan penggunaan bahasa yang sesuai dengan topik 

yang dibahas saat itu.  

Selain permasalahan mitra tutur, mahasiswa bahasa sering kali diingatkan oleh 

dosen dengan slogan Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, “Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa 

asing”, sehingga paling tidak mahasiswa diharapkan dapat menggunakan tiga bahasa, 

bahasa Indonesia yang harus diutamakan, dengan tidak melupakan penggunaan bahasa 

daerah, serta penguasaan bahasa asing agar tidak tertinggal dalam kancah internasional. 

Belum lagi pengaruh budaya dan pergaulan yang dihadapi mahasiswa lebih kompleks. 

Kekompleksan ini terjadi karena adanya pertemuan kebudayaan dari masing-masing 

individu dari berbagai daerah serta pergaulan yang lebih bebas. Hal-hal tersebut 

merupakan gejala yang menarik untuk dipelajari, mengenai bagaimana bahasa yang 

dikuasai oleh mahasiswa itu dipilih untuk digunakan ketika berkomunikasi. Tentu saja 



4 

 

 

 

pilihan bahasa tersebut terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi. Di antara faktor-

faktor tersebut adalah personnel, situations, function of interaction, dan topik 

pembicaraan (Ervin-Trip 1967:105-126).  

Pilihan bahasa oleh mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas 

Negeri Semarang yang dikaji dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan berikut. Pertama, penelitian mengenai pilihan bahasa mahasiswa Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang belum pernah dilakukan, 

sejauh pengamatan peneliti. Kedua, kontak bahasa yang terjadi pada masyarakat 

dwibahasa atau multibahasa di lingkungan kampus antara bahasa Indonesia dan bahasa 

daerah dengan berbagai variasinya, serta bahasa asing merupakan kajian yang menarik 

untuk dikaji. Hal ini karena mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Universitas Negeri Semarang memiliki repertoar kebahasaan, misalnya bahasa daerah 

(bahasa Jawa dan bahasa Sunda), bahasa Indonesia, dan bahasa asing (bahasa Inggris). 

Pilihan bahasa yang tepat kepada mitra tutur tentu sebuah keharusan, sebab jika tidak 

akan menimbulkan masalah. Masalah yang akan terjadi, misalnya adanya 

kesalahpahaman, ketidakmengertian, permusuhan, dan lain sebagainya. Berikut contoh 

peristiwa tutur yang terjadi secara tepat antardua mahasiswa. 

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MELAKUKAN TRANSAKSI 

PEMBAYARAN BUKU YANG DITITIPKAN KEPADANYA UNTUK 

DIBERIKAN KEPADA BENDAHARA ROMBEL DI LINGKUNGAN KAMPUS 

(GAZEBO).  

P1: Hai, Neni. Kowe arep mbayarna Ais kan? 

[hay neni kͻwe arǝp mbayarna ais kan] 

‘Hai, Neni. Kamu mau membayarkan (buku pesanan) Ais kan?’ 

P2: Iya. 

     [iya] 

P1: Rongewu ranana? 

     [rͻŋewu ranana?] 

     ‘Dua ribu ada tidak?’ 

P2: Ra ana, mbak. 

     [ra ana, mba?] 

     ‘Tidak ada, Mbak.’ 

(Data 10) 
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Data (10) tersebut merupakan wujud tunggal bahasa berupa penggunaan bahasa 

Jawa dialek Banyumas pada mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Universitas Negeri Semarang ketika berbicara dengan mahasiswa lain. Pilihan bahasa 

dengan menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumas ini disebabkan oleh faktor 

partisipan (mitra tutur) yang menyapa lebih dahulu dengan dialek Banyumas sehingga 

mitra tutur mengikuti dialek tersebut meskipun sebenarnya mitra tutur berasal dari Solo 

yang mana bahasa Jawa yang digunakan berdialek Solo-Jogja. Jarak hubungan antara 

penutur dan mitra tutur juga dekat, sehingga bahasa Jawalah yang digunakan dalam 

transaksi tersebut.  

Dalam penelitian ini, tidak hanya bahasa lisan saja yang diteliti, melainkan juga 

bahasa tulis yang mana merupakan ragam bahasa berdasarkan sarana atau medium 

yang digunakan. Berdasarkan medium tersebut, bahasa tulis yang diteliti diperoleh 

melalui komunikasi online media Whatsapp dan Instagram. Tidak jauh berbeda dalam 

penggunaan bahasa lisan, pilihan bahasa melalui media (tertulis) cenderung lebih 

kompleks sebab penutur harus bisa memberikan konteks yang tepat agar mitra tutur 

memahami apa yang ingin disampaikan kepadanya. Berbeda dengan bahasa lisan, 

konteks dapat ditentukan sesuai situasi kebahasaan dan nonkebahasaan yang terjadi 

saat itu. Situasi kebahasaan yang dimaksud berupa wacana lisan, sedangkan situasi 

nonkebahasaan berupa mimik wajah, gerak tubuh, serta lingkungan tempat terjadinya 

peristiwa tutur.  

Kajian mengenai pilihan bahasa ini dimaksudkan supaya interaksi antara 

mahasiswa dengan mahasiswa lain, mahasiswa dengan orang yang lebih tua, atau 

antara mahasiswa dengan dosen dapat terlaksana dengan baik sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman yang dapat menyebabkan perselisihan. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengkaji tentang pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Universitas Negeri Semarang serta faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dibahas pada 

penelitian ini antara lain sebagai berikut. 
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(1) Bagaimana wujud pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

di Universitas Negeri Semarang? 

(2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa mahasiswa Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, menurut latar belakang dan rumusan masalah tersebut, 

antara lain sebagai berikut. 

(1) Mengidentifikasi bentuk-bentuk pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. 

(2) Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa mahasiswa Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat membawa manfaat, baik berupa 

manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Manfaat teoretis merupakan manfaat yang 

didapatkan berdasarkan teori-teori yang ada, sedangkan manfaat praktis merupakan 

manfaat yang didapatkan berdasarkan kegiatan praktik. Berikut penjelasan masing-

masing manfaat. 

(1) Manfaat teoretis yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini adalah untuk 

memberi sumbangan pemikiran di bidang sosiolinguistik. Selain itu, juga dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya mengenai pilihan 

bahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa pada mahasiswa.  

(2) Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi praktik sebagai upaya 

pemahaman terhadap penggunaan bahasa berdasarkan variasi bahasa pada kajian 

sosiolinguistik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai sosiolingusitik merupakan kajian yang banyak diminati oleh 

para linguis. Terutama karena bahasa memang sudah menjadi bagian dari masyarakat 

yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat dwibahasa di Indonesia atau bahkan 

multibahasa menjadikan bahasa yang digunakan dalam pertuturan menjadi bervariasi. 

Selain itu, mengingat sifat bahasa dan kehidupan masyarakat yang sifatnya dinamis, 

yakni selalu mengikuti perkembangan zaman juga mendorong para linguis untuk 

meneliti perubahan-perubahan yang ada. Penelitian terkait pilihan bahasa yang telah 

dilakukan oleh para peneliti di luar negeri, yaitu Rahman, dkk. (2007), David (2008), 

Backus, dkk. (2010), Klave (2011), Adams, dkk. (2012), Ansah (2014), Qawar (2014), 

Zheng dan Gao (2016), Bou (2016), Sinayah, dkk. (2017), Granhemat dan Abdullah 

(2017), Kavakli (2017), Fahmee dan Mei Fung (2018), dan Michael (2019). 

Rahman, dkk. (2007) dalam jurnalnya yang berjudul “Patterns of Language Choice 

in the Education Domain: The Malaysian Context” menyelidiki pola pilihan bahasa 

dan penggunaannya dalam ranah pendidikan di Malaysia. Studi ini meneliti pola 

pilihan bahasa di antara mahasiswa Universitas Putra Malaysia. Kajian Rahman, dkk. 

tersebut bersifat deskriptif dan non-eksperimental serta dilakukan melalui survei 

kuesioner kepada 300 mahasiswa dengan berbagai etnis, gender, dan disiplin ilmu. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pilihan bahasa pada sub-sub 

domain pendidikan. Secara umum, responden memberikan pandangan positif terhadap 

penggunaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggris dalam domain pendidikan di tingkat 

tersier. Pola pilihan bahasa dalam penelitian Rahman, dkk. berkorelasi dengan etnis 

dan kecakapan berbahasa yakni terlihat pada keempat bahasa (bahasa Malaysia, Cina, 

Inggris, dan India), sedangkan gender hanya berkorelasi dengan bahasa Inggris. 

Adapun disiplin ilmu yang ditempuh mahasiswa berkorelasi dengan pilihan bahasa 

Malaysia dan bahasa Inggris.  
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Relevansi penelitian Rahman, dkk. dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti pilihan bahasa dan faktor yang mempengaruhinya. Perbedaannya terletak pada 

objek penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan. Rahman meneliti pola 

pilihan bahasa kepada mahasiswa Universitas Putra Malaysia melalui survei kuesioner, 

sedangkan penelitian ini meneliti pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Universitas Negeri Semarang dengan metode simak dan cakap.  

David (2008) meneliti tentang pilihan bahasa orang-orang Sino-India di Kuala 

Lumpur, Malaysia. Sino-India merupakan keturunan dari hasil pernikahan campuran 

antara orang Cina dan India yang tinggal di Malaysia. Penelitian David tersebut 

berjudul “Language Choice of Urban Sino-Indian in Kuala Lumpur, Malaysia”. 

Pernikahan campuran dalam hal ini berperan penting dalam pemeliharaan bahasa serta 

berpengaruh pula terhadap pilihan bahasa. Oleh karena itu, dipilihlah 30 responden 

yang terdiri atas 16 perempuan dan 14 laki-laki yang sedang bekerja, belajar, atau 

seorang pensiunan di Kuala Lumpur. Data diperoleh melalui survei kuesioner yang 

berisi 89 daftar tanyaan kepada responden terkait. Penelitian David mengungkapkan 

bahwa faktor pilihan bahasa keturunan Cina-India dipengaruhi oleh usia, domain atau 

ranah komunikasi, perilaku terhadap bahasa, dan identitas. Dalam penelitian David 

juga menunjukkan adanya dominasi penggunaan bahasa Inggris oleh keturunan Cina-

India. Hal ini disebabkan karena bahasa Inggris dinilai lebih berguna dalam mobilitas 

sosial, pendidikan, dan dalam menjalin jaringan. 

Relevansi penelitian David dengan penelitian ini terlihat pada karangka kajian 

sosiolinguistik serta lebih khusus pada pilihan bahasa. Perbedaannya tampak jelas pada 

objek kajian penelitian, yaitu keturunan Cina-India di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Penelitian David juga menjelaskan pola kebudayaan pada pernikahan campuran Cina-

India di Kuala Lumpur serta penggunaan analisis kuantitatif.  

Backus, dkk (2010) melakukan penelitian dengan judul “Linguistic Effects of 

Immigration: Language Choice, Codeswitching, and Change in Western European 

Turkish” mengemukakan bahwa sejak tahun 1960-an, Eropa Barat telah menjadi tuan 

rumah bagi komunitas imigran Turki yang besar. Banyaknya komunitas yang beralih 

ke bahasa mayoritas dalam beberapa generasi tidak membuat pemeliharan bahasa ini 
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gagal, melainkan dianggap cukup berhasil. Hal ini terjadi karena imigrasi yang terus 

berlanjut, sehingga menjadi bagian dari identitas transnasional yang menjadi ciri 

banyak komunitas bilingual di Eropa modern. Selain itu, penggunaan bahasa Turki 

masih dipakai sebagai bahasa rumah dan keluarga. Efek linguistik dari kontak bahasa 

yang sedang berlangsung, ialah perubahan kode yang perlahan-lahan muncul dalam 

leksikon dan sintaksis. Ini terkandung dalam berbagai gaya bicara yang menunjukkan 

adanya komunitas imigran modern. Cara subgrup menggunakan repertoar multibahasa 

mereka juga sangat bervariasi, bergantung pada faktor latar belakang seperti jenis 

kelamin, lokalitas, usia, dan identitas sosio-politik. 

Relevansi penelitian Backus tersebut dengan penelitian ini ialah meneliti tentang 

pilihan bahasa, alih kode, dan faktor yang menjadi latar belakang pilihan bahasa. Akan 

tetapi, penelitian Backus terfokus pada efek linguistik adanya imigran Turki di Eropa 

Barat sedangkan penelitian ini terfokus pada pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang.  

Klave (2011) dalam jurnalnya yang berjudul “Language Choice and Usage in 

Social Interaction in Latvia: Discouse and Practice” meneliti tentang karakteristik 

penggunaan bahasa Latvia dan Rusia serta menganalisis model pilihan bahasa dalam 

interaksi di lingkungan publik dan pribadi. Pemantauan bahasa di antara tahun 1996 

dan 2008 melalui survei kuesioner terhadap penduduk Latvia digunakan untuk 

mengevaluasi kebiasaan penggunaan bahasa Latvia dan Rusia (hasil kebijakan bahasa, 

perubahan dalam keterampilan dan penggunaan bahasa, serta sikap terhadap bahasa) 

sebagai data kuantitatif pada tingkat praktik penggunaan bahasa. Adapun data kualitatif 

dalam analisis wacana penggunaan bahasa diperoleh melalui diskusi kelompok yang 

dilakukan selama tahun 2003 hingga 2005. Hasil penelitian Klave menggunakan 

wacana bahasa terkait dengan status bahasa Latvia dan Rusia menunjukkan keyakinan 

sosial, sehingga pilihan bahasa dalam interaksi kelompok tidak selalu sesuai dengan 

praktik. Pada tingkat wacana juga memungkinkan untuk melihat konflik struktur 

wacana (struktur wacana yang saling bertentangan). Pada akhirnya, praktik 

penggunaan bahasa lebih sering dilakukan dalam rangka penghindaran konflik di 

antara komunitas bahasa Latvia dan Rusia.  
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Penelitian Klave memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni berkaitan dengan 

pilihan bahasa. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian. Klave meneliti 

wacana dan praktik penggunaan dan pilihan bahasa Latvia dan Rusia ditingkat wacana 

dan praktik pada penelitian sebelumnya di antara tahun 1996 dan 2008, serta melalui 

diskusi kelompok komunitas bahasa di tahun 2003 hingga 2005. Cara analisis yang 

digunakan pun berbeda, yaitu menggunakan analisis wacana bahasa dan analisis 

wacana kritis.  

Adams, dkk. (2012) dalam penelitiannya menganalisis tentang penggunaan dan 

pilihan bahasa komunitas berbahasa Kinubi di Kibera, Kenya dalam kaitannya dengan 

pemeliharaan bahasa Kinubi. Penelitian tersebut berjudul “Language Use and Choice: 

A Case Study of Kinubi in Kibera, Kenya”. Adams, dkk. menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan teknik purposive dan snowballing pada 30 responden dari 

3 rumah. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi, kemudian 

dianalisis dengan pendekatan etnografi. Dalam penelitian tersebut, peneliti 

berpendapat bahwa bahasa Kinubi, bahasa minoritas yang diucapkan di Kibera, 

diperkirakan akan menghadapi tantangan dalam pemeliharaan bahasa. Namun, temuan 

itu mengungkapkan bahwa bahasa Kinubi telah berkembang di berbagai penggunaan 

bahasa dan merupakan pilihan alami di rumah karena diturunkan oleh para orang tua 

kepada anak-anak mereka. Adapun faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa Kinubi 

adalah identitas pembicara dan lawan bicara, sedangkan peristiwa dan topik 

pembicaraan kurang berpengaruh. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adams, dkk. 

tersebut terkait penggunaan bahasa dan pilihan bahasa. Perbedaannya terletak pada 

pendekatan yang dipakai. Penelitian Adams menggunakan pendekatan etnografi 

sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolingusitik. Pendekatan yang 

dipakai tersebut memang berbeda, sebab tujuan akhir dari penelitian Adams, dkk. ialah 

untuk menunjukkan bahwa bahasa Kinubi masih digunakan turun-temurun sehingga 

menjadi pilihan bahasa ketika komunitas tersebut berada di rumahnya masing-masing. 

Dengan demikian penelitian Adams tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini.  
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Ansah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Language Choice in 

Multilingual Communities: The Case of Larteh, Ghana” menerangkan bahwa dalam 

komunitas multibahasa perlu membuat pilihan bahasa yang tepat. Pada prinsipnya 

pilihan bahasa tersebut bergantung pada penggunaan dan repertoar linguistik mitra 

wicara. Penelitian Ansah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mengatur pilihan 

bahasa yang dibuat oleh multibahasawan di Larteh dalam ranah pendidikan, tradisi, 

dan keagamaan. Dengan menggunakan kerangka teoretis model Markedness Myers-

Scotton. Data diperoleh dari hasil survei linguistik, wawancara, dan observasi dalam 

penggunaan bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan bahasa oleh 

komunitas multibahasa di Larteh ditentukan oleh faktor domain, topik/kegiataan, latar 

belakang partisipan bahasa, serta kebijakan penggunaan bahasa nasional dengan tiga 

bahasa yang dominan, yaitu bahasa Lateh, Twi, dan bahasa Inggris. Dalam ranah 

pendidikan mengikuti dengan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa Inggris dan 

Twi, pada ranah tradisi digunakan tiga bahasa (Lateh, Twi, dan Inggris), sedangkan 

pada ranah kegamaan (gereja) dominan penggunaan bahasa Twi.  

Relevansi penelitian Ansah dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang 

pilihan bahasa pada multibahasawan dan faktor yang mempengaruhinya. Bedanya 

adalah penelitian Ansah mengambil teori dari lingusitik dan antropologi, sedangkan 

penelitian ini menggunakan teori sosiolinguisik secara khusus. Selain itu, kerangka 

teori yang digunakan juga berbeda, yakni penggunaan model Markedness Myers-

Scotton.  

Qawar (2014), dalam tesisnya yang berjudul “Language Choice and Language Use 

in an Arab Canadian Multilingual Community (Quebec-Canada): A Sociolinguistic 

Study” menjelaskan bahwa tujuan penelitiannya ialah untuk menyelidiki pilihan bahasa 

di kalangan orang Arab di Quebec–Kanada. Studi ini berusaha untuk mengeksplorasi 

pilihan dan penggunaan bahasa pada domain yang berbeda-beda, faktor yang terlibat 

dalam pilihan bahasa Arab, Inggris dan Prancis, dan sikap orang Arab terhadap bahasa-

bahasa ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang Arab Quebec-Kanada 

menggunakan bahasa Arab mereka di rumah dengan anggota keluarga, di tempat-

tempat ibadah, dan ketika mendengarkan radio. Selain itu, mereka menggunakan 
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bahasa Inggris dan Prancis di kantor-kantor pemerintah, ketika mengisi aplikasi formal, 

dan di lembaga pendidikan. Pilihan dan penggunaan tersebut mengungkapkan sikap 

positif yang dimiliki orang-orang Arab di Quebec terhadap bahasa Arab, Inggris, dan 

Prancis. Temuan lain menunjukkan bahwa bahasa Prancis adalah bahasa yang dominan 

dan paling bergengsi di antara para responden yang digunakan di kantor pemerintahan 

dan dalam mengisi aplikasi formal dan pendidikan. Bahasa Inggris dianggap sebagai 

bahasa global di mana identitas responden Kanada sepenuhnya diungkapkan, 

sedangkan bahasa Arab sebagai bahasa dalam interaksi kekeluargaan dan keagamaan.  

Persamaan penelitian Qawar tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang pilihan bahasa dan faktor yang mempengaruhi, serta penggunaan 

teori sosiolinguistik. Perbedaannya jelas pada objek kajiannya. Jika pada penelitian 

Qawar mengambil objek dari komunitas orang Arab di Quebec-Kanada, maka 

penelitian ini mengambil pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Selain itu, Qawar pada penelitiannya 

tersebut juga menghubungkan dengan sikap berbahasa. 

Dalam jurnal yang berjudul “Chinese Humanities and Social Science Scholars’ 

Language Choice in International Scolarly Publishing a Ten-Year Survey”, Zheng dan 

Gao (2016) meneliti tentang pilihan bahasa sarjana humaniora dan ilmu sosial (HSS) 

Cina pada publikasi ilmiah internasional. Data diperoleh melalui database internasional 

Web of Science selama kurun waktu sepuluh tahun (2005 hingga 2014) yang ditemukan 

dalam indeks kutipan ilmu sosial dan daftar kutipan seni dan humaniora. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling banyak 

digunakan dalam penerbitan ilmiah internasional, disusul dengan bahasa Spanyol, 

Jerman, dan Prancis. Bahasa-bahasa Asia secara mencolok tidak ada. Preferensi bahasa 

peneliti Cina hampir sepenuhnya terbatas pada bahasa Inggris dan Cina. Kemampuan 

multibahasa ini terbatas dalam rangka publikasi ilmiah saja.  

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Zheng dan Gao terletak pada kesamaan 

topik pilihan bahasa. Perbedaannya adalah pada objek penelitian serta cara 

pengambilan data. Objek penelitian Zheng dan Gao ialah sarjana ilmu sosial dan 
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humaniora Cina dan pengambilan data dilakukan melalui database internasional Web 

of Science.  

Bou (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Language Atttitude and Language 

Choice in the Formal Communications of New Social Media Movements in Catalonia” 

meneliti tentang sikap bahasa dan pilihan bahasa dalam komunikasi formal gerakan 

sosial di wilayah metropolitan Barcelona. Data diambil melalui wawancara semi-

terstruktur dengan total 12 aktivis, mewakili 9 gerakan sosial, yakni PAH (Forum 

Korban Hipotek), 15M, Marees Ciutadanes dan beberapa gerakan memprotes 

pemotongan di bidang kebijakan publik. Data yang diperoleh tersebut dibandingkan 

dengan praktik di jejaring sosial dan situs web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bahasa Catalan lebih banyak digunakan dalam komunikasi luar formal jika 

dibandingkan dengan komunikasi di dalam komunitas yang menggunakan bahasa 

Spanyol. Alasan penggunaan bahasa ini antara lain faktor pilihan individu, mitra tutur, 

usia, bahasa Catalan sebagai bahasa lembaga resmi dan efek aturan berbahasa, serta 

bahasa sebagai kebudayaan.  

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Bou terletak pada kesamaan topik 

pilihan bahasa dan faktor yang mempengaruhi. Perbedaannya terletak pada objek 

penelitian, yakni komunitas sosial di Barcelona dalam komunikasi formal. Perbedaan 

berikutnya adalah adanya pembahasan mengenai sikap berbahasa.  

Sinayah, dkk. (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Language Choice of 

Malaysian Tamil Students in Facebook: a Case Study in a Malaysian University” 

menjelaskan mengenai pilihan bahasa mahasiswa Malaysia pengguna bahasa Tamil 

dalam media sosial Facebook. Penelitian Sinayah, dkk. tersebut didasarkan pada 

kegelisahan dalam memelihara bahasa ibu oleh kelompok minoritas. Hal ini dinilai 

sulit jika dibandingkan dengan bahasa Melayu, Inggris, dan Cina yang mempunyai 

kegunaan ekonomis dibandingkan dengan bahasa Tamil. Oleh karena itu, studi 

Sinayah, dkk. bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan bahasa Tamil oleh 

mahasiswa di beberapa universitas yang ada di Malaysia dan faktor yang 

mempengaruhi pilihan bahasa tersebut dalam jejaring Facebook. Mahasiswa sebanyak 

16 orang yang mengambil kajian bahasa Tamil berusia 22 hingga 24 tahun di beberapa 
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universitas Malaysia dipilih sebagai objek kajian. Mereka dipastikan fasih berbahasa 

Tamil baik secara lisan dan tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para 

mahasiswa mayoritas menggunakan campur kode (Tamil, Inggris, dan Melayu) dalam 

komunikasi Facebook. Dari 240 komentar dalam 15 postingan ditemukan sebanyak 

117 komentar dibuat dengan bahasa campuran dengan bahasa Tamil sebagai bahasa 

dominan, 101 komentar berbahasa Tamil (96 dengan aksara Tamil yang diromanisasi 

atau bukan aksara asli), 20 komentar berbahasa Inggris, dan 2 komentar berbahasa 

Melayu. Alasan penggunaan bahasa Tamil oleh para mahasiswa tersebut adalah adanya 

anggapan bahwa bahasa Tamil sebagai bahasa yang umum dikenal oleh kelompok 

mereka. Selain itu, Sinayah, dkk. menemukan jalan dalam pemeliharaan bahasa Tamil 

melalui sebuah grup tertutup, yang khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan 

bahasa Tamil.  

Penelitian Sinayah, dkk. (2017) memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu 

pada pilihan bahasa serta faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa. Adapun 

perbedaannya tampak pada objek kajian, meskipun sama-sama menganalisis pilihan 

bahasa mahasiswa, tetapi pada penelitian Sinayah, dkk. diambil secara khusus 

mahasiswa Jurusan Bahasa Tamil dalam rentang usia 22 hingga 24 tahun. Perbedaan 

berikutnya ialah penelitian Sinayah, dkk. juga menunjukkan bagaimana membuat 

mahasiswa tersebut aktif memelihara bahasa Tamil.  

Granhemat dan Abdullah (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Gender, 

Ethnicity, Ethnic Identity, and Language Choice of Malaysian Youths: the Case of the 

Family Domain” mengkaji hubungan antara jenis kelamin, identitas etnis, etnis, dan 

pilihan bahasa oleh multibahasawan muda Malaysia di ranah keluarga. Responden 

yang dipilih adalah siswa berusia 17 hingga 25 tahun, sehingga dipilihlah lima ratus 

mahasiswa dengan berbagai etnis (Melayu, Cina, India, dan beberapa etnis minoritas 

lainnya), yang terbagi dalam 15 fakultas dari Universitas Putra Malaysia. Dengan 

menggunakan survei kuesioner dikumpulkan informasi tentang profil demografi, 

pilihan bahasa dalam ranah keluarga, dan konsep identitas etnis mereka. Hasil 

penelitian menunjukkan lima kode yang paling banyak digunakan oleh partisipan, yaitu 

bahasa Melayu, campuran Melayu dan Inggris, Cina, campuran Cina dan Inggris, serta 
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bahasa Inggris. Jelas bahwa walaupun responden lebih senang menggunakan bahasa 

ibu dalam domain keluarga, dampak dari kebijakan pemerintah membuat mereka 

mencampurkan bahasa ibu dengan bahasa Inggris sebagai bahasa tinggi di Malaysia. 

Hubungan pilihan bahasa dengan gender, identitas etnis, dan etnis dalam ranah 

keluarga menghasilkan sebagai berikut. Dalam ranah keluarga, gender tidak banyak 

berpengaruh dalam menentukan pilihan bahasa, sedangkan etnis memberikan pengaruh 

pada pilihan bahasa. Selain itu, identitas etnis hanya berpengaruh pada pilihan bahasa 

Melayu, tetapi tidak berefek pada responden Cina dan India.  

Relevansi penelitian Granhemat dan Abdullah (2017) dengan penelitian ini adalah 

pada kerangka kajian sosiolinguistik, terfokus pada pilihan bahasa. Perbedaanya 

terletak pada objek dan ranah penelitian yang diambil. Dalam penelitian Granhemat 

dan Abdullah juga menunjukkan hubungan antara gender, identitas etnis, dan pilihan 

bahasa, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas pilihan bahasa. 

Dalam jurnal yang berjudul “Language Choice, Use and Transmission Laz at the 

Crossroads”, Kavakli (2017) memfokuskan penelitiannya terhadap pilihan bahasa 

orang-orang Laz. Hal ini dilatarbelakangi oleh bahasa Laz yang terancam punah. 

Dalam penelitian Kavakli mengidentifikasi faktor yang terlibat dalam pilihan bahasa 

mereka, yakni jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tempat tinggal, serta negara asal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutur bahasa Laz mengaku sebagai penutur 

yang baik, tetapi bukan penulis yang baik dan menggunakannya dalam komunikasi 

intra-keluarga. Sayangnya, hal tersebut hanya berlaku pada generasi tua, sedangkan 

generasi muda tidak mengakui hal yang sama. Selain itu, orang-orang Laz di Turki 

beranggapan bahwa bahasa Laz dianggap baik sebagai dialek Laut Hitam, atau variasi 

bahasa Turki dalam komunitas. Oleh sebab itu, diperlukan upaya revitalisasi yang 

disukai komunitas Laz untuk memberikan wawasan akan pentingnya pemeliharaan 

bahasa Laz di Turki. 

Relevansi penelitian Kavakli dengan penelitian ini terletak pada kajian pilihan 

bahasa. Perbedaannya jelas tampak pada objek kajian yakni bahasa Laz yang terancam 

punah di Turki. Selanjutnya, yang membedakan adalah bahwa pada penelitian Kavakli, 
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memberikan upaya revitalisasi pada komunitas Laz untuk memelihara bahasa mereka 

yang terancam punah tersebut.  

Fahmee dan Mei Fung (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Language Choice 

in Online Written Communication among Maldivian Profesionals” membahas tentang 

pilihan bahasa Mardivians dalam komunikasi tertulis online dalam domain keluarga, 

persahabatan, dan pekerjaan. Sehubungan dengan Maldivians, ada bahasa yang disebut 

bahasa Dhivesi yang merupakan bahasa resmi di Maladewa. Namun, karena orang-

orang Maladewa mementingkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa 

internasional yang lebih menguntungkan sehingga dijadikanlah bahasa Inggris sebagai 

bahasa kedua tidak resmi yang digunakan selanjutnya. Responden yang dipilih 

merupakan sejumlah 150 profesional di bidang pendidikan, administrasi, dan kesehatan 

dengan tingkat pendidikan dimulai dari diploma hingga doktoral. Data diperoleh 

melalui survei kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Dhivehi adalah bahasa yang dominan 

digunakan dalam domain keluarga, sedangkan bahasa Inggris lebih dominan digunakan 

dalam ranah persahabatan dan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa 

tersebut adalah faktor usia dan kemahiran berbahasa, terutama bahasa Inggris, 

sedangkan gender tidak memberikan konstribusi dalam pilihan bahasa. Fahmee dan 

Mei Fung dalam hal ini juga menunjukkan upaya pemeliharaan bahasa Dhivehi melalui 

kebijakan penggunaan bahasa Dhivehi dalam komunikasi tertulis online.  

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Fahmee dan Mei Fung adalah kesamaan 

dalam pengambilan topik pilihan bahasa serta adanya komunikasi tertulis lisan sebagai 

data penelitian. Adapun perbedaannya ialah pada objek penelitiannya berupa 

profesional Maladewa yang melakukan komunikasi tertulis online dan penggunaan 

survei kuesioner dalam pengambilan data serta penggunaan analisis kuantitatif.     

Michael (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Language Choice and Use of 

Delhi Malayalees in Multilingual Settings” menjelaskan tentang pilihan dan 

penggunaan bahasa oleh migran Malayali di Delhi. Hal ini dilatarbelakangi dengan 

adanya migrasi transnasional yang menghasilkan penutur multibahasa. Melalui tiga 

keluarga migran Malayali di Delhi yang dipilih oleh peneliti, data diperoleh dan 
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dianalisis. Tiga keluarga ini dianalisis berdasarkan tuturan lisan dengan berbagai 

domain atau ranah, serta dari beberapa generasi (keturunan migran) yang berbeda. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pilihan bahasa olah migran Malayali menggunakan 

bahasa Malayalam, Hindi, dan Inggris. Adapun faktor yang mempengaruhi pilihan 

bahasa meliputi faktor mitra tutur, generasi migran, dan keluarga, sedangkan usia tidak 

banyak memberikan pengaruh terhadap pilihan bahasa. Selain itu, peneliti juga 

menggarisbawahi ranah keluarga sebagai faktor paling penting dalam menentukkan 

pilihan bahasa oleh migran Malayali di Delhi terutama dalam mempertahankan, 

merawat, atau bahkan menggeser bahasa asli mereka.  

Relevansi penelitian Michael dengan penelitin ini adalah sama-sama penelitian 

mengenai pilihan bahasa dalam kerangka kajian sosiolinguistik serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Perbedaannya terletak pada objek kajian, yakni pada kajian 

Michael diambil keluarga migran Malayali di Delhi. Dalam penelitian tersebut juga 

dijelaskan pola-pola penggunaan bahasa dalam berbagai domain atau ranah. Penelitian 

Michael juga menggunaan analisis kuantitatif, berbeda dengan penelitian ini yang 

mengacu pada penelitian deskriptif kualitatif.  

 

Penelitian tentang pilihan bahasa oleh peneliti dalam negeri juga telah banyak 

dilakukan. Beberapa penelitian yang berkaitan tersebut telah dilakukan oleh Rokhman 

(2005), Mutmainnah (2008), Sholihatin (2008), Arifianti (2012), Mardikantoro (2012), 

Suharyanto (2014), Sari dan Wedasuwari (2014), Laiya (2015), Ariesta (2015), Eko 

dan Zulaeha (2016), Niswa dan Mukhlish (2017), Kholidah dan Haryadi (2017), 

Yusmawati, dkk. (2018), Dewi dan Setiadi (2018), dan Ernanda (2018). 

Rokhman (2005) pada penelitiannya yang berjudul “Pilihan Bahasa sebagai 

Kendali Status dan Keakraban dalam Masyarakat Diglosik: Kajian Sosiolinguistik di 

Banyumas” meneliti tentang fungsi pilihan bahasa dalam masyarakat diglosik. Dengan 

menggunakan metode kualitatif etnografi data dikumpulkan dan dianalisis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pilihan bahasa oleh masyarakat Banyumas digunakan 

sebagai kendali status dan keakraban antarmasyarakat. Kendali status dan jarak sosial 

dipengaruhi oleh status sosial dan tingkat keakrabannya dengan mitra tutur. Adapun 
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status sosial meliputi kekayaan, kekuasaan, tingkat pendidikan, usia, dan keturunan, 

sedangkan pada tingkat keakraban, terjadi apabila adanya perasaan terbuka serta tidak 

memasang status sosial dalam pertuturan.   

Relevansi penelitian Rokhman tersebut dengan penelitian ini terletak pada pilihan 

bahasa. Perbedaannya ada pada fokus penelitian. Fokus penelitian Rokhman adalah 

pilihan bahasa yang fungsinya sebagai pengendali status sosial dan keakraban 

antarmasyarakat di Banyumas, sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk pilihan 

bahasa dan faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa tersebut pada mahasiswa Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. 

Mutmainnah (2008) dalam tesisnya yang berjudul “Pemilihan Kode dalam 

Masyarakat Dwibahasa: Kajian Sosiolinguistik pada Masyarakat Jawa di Kota Bontang 

Kalimantan Timur” mengangkat pemilihan kode masyarakat Jawa yang melakukan 

perpindahan penduduk ke wilayah Botang, Kalimantan Timur. Dengan menggunakan 

pendekatan sosiolinguistik dan dianalisis dengan metode padan hasil penelitian 

diperoleh. Penelitian Mutmainnah menemukan wujud bahasa dan faktor penentu 

pemilihan kode, alih kode, dan campur kode, serta faktor sosial penentunya pada 

masyarakat Jawa di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Adapun kode yang ditemukan 

pada masyarakat Jawa di Bontang berupa kode bahasa Indonesia (BI), bahasa Jawa 

(BJ), bahasa daerah lain (BL), dan bahasa asing (BA), dengan faktor penentu berupa 

ranah, peserta tutur, dan norma yang berlaku. Pada alih kode, perubahan bahasa terjadi 

karena adanya faktor berupa perubahan situasi tutur, kehadiran orang ketiga, dan 

peralihan pokok pembicaraan, sedangkan pada campur kode faktor yang berpengaruh 

adalah adanya keterbatasan penggunaan kode dan penggunaan istilah yang lebih 

popular.  

Relevansi penelitian Mutmainah dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahasa tentang pilihan bahasa (kode) yang mencakup pula alih kode dan campur 

kode serta faktor penentunya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian 

ini objeknya adalah mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas 

Negeri Semarang, sedangkan penelitian Mutmainah objeknya ialah masyarakat Jawa 

di Kota Bontang, Kalimantan Timur.   
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Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sholihatin (2008) dalam 

tesisnya yang berjudul “Pemilihan Kode pada Masyarakat Keturunan Arab di 

Noyontaan, Kota Pekalongan: Kajian Sosiolinguistik”. Sholihatin dalam tesisnya ini 

membahas mengenai pemilihan kode masyarakat keturunan Arab yang datang dan 

menetap di Noyontaan, Pekalongan. Data diperoleh dengan melakukan pengamatan, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi beserta alat bantu lainnya. Data kemudian 

dianalisis menggunakan metode padan referensial dan translasional. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan kode bahasa dalam masyarakat tutur di 

Noyontaan terpola berdasarkan ranah pemakaian bahasa dalam interaksi sosial. Pola 

pemilihan ini, tampak pada hubungan antarlatar, peran antarpeserta tutur, dan pokok 

pembicaraan. Selain itu, variasi kode yang ada mencakup variasi tunggal bahasa 

(bahasa Arab, Indonesia, dan Jawa), variasi alih kode, dan variasi campur kode. Variasi 

alih kode berwujud alih bahasa dan alih kode tingkat tutur, sedangkan variasi campur 

kode dapat berwujud kata, frasa, bentuk baster, perulangan, dan ungkapan (idiom).  

Persamaan penelitian Sholihatin dengan penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan sosiolinguistik pada pilihan bahasa (kode) dan faktor penentunya. 

Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian ini objeknya adalah mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang, sedangkan 

penelitian Sholihatin objeknya ialah masyarakat keturunan Arab di Noyontaan, Kota 

Pekalongan 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arifianti (2012), mengangkat judul 

“Pemilihan dan Pemertahanan Bahasa Nelayan dalam Transaksi Pelelangan Ikan di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wonokerto Kecamatan Wiradesa Kabupaten 

Pekalongan”. Dalam jurnal ini, Arifianti menjelaskan tentang tingkat variasi bahasa 

yang muncul, pemilihan, dan pemertahanan bahasa nelayan dalam transaksi pelelangan 

ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wonokerto. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data 

berupa metode simak. Pemilihan bahasa yang dilakukan oleh nelayan di TPI 

Wonokerto berupa bahasa Wonokerta, tetapi belum sepenuhnya menanggalkan bahasa 

dari daerah asalnya. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan dan pemertahanan 
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bahasa, yaitu faktor sosial, ekonomi, situasi (tercakup pula dalam komponen 

SPEAKING), dan pekerjaan. Ragam bahasa yang digunakan juga cenderung keras, 

kasar, dan kurang santun sesuai dengan lingkungan kerja nelayan.  

Persamaan penelitian Arifianti dengan penelitian ini adalah terkait pilihan bahasa 

(kode) dan faktor penentunya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian 

ini objeknya adalah mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas 

Negeri Semarang, sedangkan penelitian Arifianti objeknya ialah nelayan ketika 

melakukan transaksi pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Wonokerto. 

Selain itu, penelitian Arifianti juga membahas tentang pemertahanan bahasa, sedang 

penelitian ini tidak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mardikantoro (2012) yang berjudul “Pilihan 

Bahasa Masyarakat Samin dalam Ranah Keluarga” bertujuan untuk menentukan wujud 

pilihan bahasa masyarakat Samin dalam ranah keluarga di Kabupaten Blora. Data 

dikumpulkan melalui metode simak dan cakap, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan wujud pilihan bahasa masyarakat Samin berupa penggunaan 

bahasa Jawa, yakni menggunakan bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa madya/krama, 

melakukan alih kode dan campur kode dari bahasa Jawa ngoko ke bahasa Jawa 

madya/krama ataupun sebaliknya. Adapun faktor sosial dan budaya yang 

mempengaruhi pilihan bahasa meliputi penutur, mitra tutur, situasi, dan tujuan tuturan.  

Relevansinya adalah sama-sama meneliti tentang pilihan bahasa dan faktor 

penentunya. Adapun perbedaannya terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini 

objeknya adalah mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri 

Semarang, sedangkan penelitian Mardikantoro objeknya ialah masyarakat Samin di 

Kabupaten Blora.    

Suharyanto (2014) meneliti mengenai pemilihan bahasa pada masyarakat Pund, 

Papua dalam ranah keluarga. Penelitian tersebut diberi judul “Pemilihan Bahasa Walsa-

Bahasa Indonesia oleh Penutur Asli Bahasa Walsa: Studi Kasus pada Masyarakat 

Pund”. Dengan menggunakan pendekatan sosiolinguistik dan metode kuantitatif data 

diperoleh dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh variabel usia 

yang menentukan pemilihan bahasa, yakni semakin muda usia responden semakin 
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besar pula penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan ada kecenderungan untuk kelompok 

usia ≤ 20 tahun dalam menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun dalam ranah keluarga 

penggunaan bahasa Walsa masih cukup tinggi terutama di kalangan generasi tua, tetapi 

penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi tua kepada generasi muda berbanding 

terbalik. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa dalam masyarakat Pund telah 

terjadi pergeseran pemakaian bahasa antargenerasi dari bahasa Walsa ke bahasa 

Indonesia. 

Relevansi peenelitian Suharyanto dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

pilihan bahasa dalam kerangka kajian sosiolinguistik. Adapun yang membedakan ialah 

penggunaan metode kuantitatif pada penelitian Suharyanto serta pilihan objek yang 

berbeda. Selain itu, penelitian Suharyanto hanya mengkhususkan penelitiannya 

terhadap variabel usia dalam ranah keluarga.  

Sari dan Wedasuwari (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Pilihan Bahasa Siswa 

Kelas XI IPA 2 SMA (SLUA) 1 Saraswati Denpasar” mengungkapkan bentuk dan 

faktor pilihan bahasa siswa. Data diambil dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan perekaman lalu dianalisis dengan menggunakan metode alir. Hasil 

penelitian menunjukkan pilihan bahasa pada siswa ketika pembelajaran berlangsung 

menggunakan alih kode dan campur kode dengan tiga bahasa dominan, yaitu bahasa 

Bali, Indonesia, dan Inggris. Adapun faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa siswa, 

meliputi penutur dan mitra tutur, latar belakang bahasa, tempat tinggal dan waktu 

tuturan, modus pembicaraan, topik, fungsi dan tujuan penggunaan alih kode dan 

campur kode, serta perbedaan status sosial.  

Penelitian Sari dan Wedasuwari berelevansi dengan penelitian ini, yakni pada 

kesamaan topik pilihan bahasa. Adapun yang menjadi pembeda adalah objek 

penelitian. Penelitian Sari dan Wedasuwari mengambil objek siswa SMA sedangkan 

penelitian ini mengambil objek mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Penelitian terkait dengan pilihan bahasa juga diteliti oleh Laiya (2015) dengan 

jurnalnya yang berjudul “Pilihan Bahasa pada Masyarakat Multibahasa di Desa 

Botohilisorake, Nias Selatan (Penelitian Etnografi pada Masyarakat Multibahasawan 

Nias, Indonesia dan Inggris)”. Penelitian Laiya tersebut bertujuan untuk memberikan 
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pemahaman tentang pilihan bahasa yang dilakukan oleh masyarakat multibahasa di 

Desa Botohilisorake. Dengan menggunakan metode etnografi, data dikumpulkan dan 

dianalisis. Hasil analisis menunjukkan pilihan bahasa yang amat lebat dengan tiga 

bahasa dominan, yaitu bahasa Nias dialek Selatan, bahasa Inggris, dan bahasa 

Indonesia. Pilihan bahasa masyarakat Desa Botohilisorake dapat ditinjau dari tiga sudut 

pandang, yaitu berdasarkan ranah, interaksi, dan situasi (keformalan). Meskipun 

masyarakat tersebut memiliki banyak pilihan bahasa, bahasa Nias dialek Selatan tidak 

ditinggalkan penuturnya. Justru mereka bangga dengan identitas mereka sebagai 

masyarakat Nias. 

Relevansi penelitian Laiya dengan penelitian ini adalah pada kesamaan topik 

pilihan bahasa. Perbedaannya adalah objek penelitian, yakni penelitian Laiya 

mengangkat masyarakat Desa Botohilisorake, Nias Selatan. Selain itu, metode yang 

digunakan Laiya adalah metode etnografi dengan mengelompokan pilihan bahasa 

berdasarkan ranah, interaksi, dan situasi yang ada. 

Ariesta (2015) dalam makalahnya yang berjudul “Kecenderungan Pemilihan 

Bahasa (Language Choice) Kalangan Terpelajar” mendeskripsikan pemilihan bahasa 

yang dilakukan oleh staf pengajar di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP 

Universitas Bengkulu sebagai kalangan terpelajar yang dimaksud oleh Ariesta. Data 

dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi, serta dianalisis secara deskriptif 

(menggunakan presentase). Domain pemakaian bahasa yang diteliti meliputi 

pemakaian bahasa di tempat pelayanan umum, kantor/kampus, tempat umum, rumah 

dan lingkungan rumah, pasar, kegiatan berdoa, dan bahasa senda gurau. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan bahasa Indonesia dalam 

situasi formal dan informal di kalangan terpelajar. Di sisi lain, mereka juga 

menggunakan bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu Bengkulu meskipun 

tidak sebanyak pengguna bahasa Indonesia.  

Penelitian Ariesta memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni pada kesamaan 

pengambilan topik pilihan bahasa. Perbedaannya terlihat pada objek kajian. Penelitian 

Ariesta mengambil objek dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, sedangkan 

penelitian ini mengambil objek mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.   
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Eko dan Zulaeha (2016) juga meneliti pilihan bahasa, yakni berkaitan dengan 

interaksi yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 

yang merepresentasikan masyarakat dwibahasa. Oleh karena itu, judul penelitian 

tersebut adalah “Pilihan Bahasa dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi 

Penutur Asing”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan wujud dan pola pilihan 

bahasa serta faktor yang mempengaruhinya. Data diperoleh dengan menggunakan 

metode simak dan dianalisis dengan metode padan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa wujud pilihan bahasa berupa penggunaan bahasa tunggal bahasa Indonesia, 

serta penggunaan alih kode dan campur kode. Pola pilihan bahasa ditemukan pola 

peralihan situasional dan metaforik. Adapun faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa 

adalah faktor internal (latar belakang bahasa penutur) dan faktor eksternal (situasi, 

topik percakapan, dan maksud atau tujuan tuturan).   

Penelitian ini dan penelitian Eko dan Zulaeha tersebut memiliki relevansi. 

Terdapat kesamaan topik pada pilihan bahasa. Perbedaannya ialah objek kajian 

penelitian Eko dan Zulaeha yang terfokus pada pengajar dan pembelajar BIPA ketika 

berinteraksi dalam pembelajaran.   

Penelitian yang dilakukan oleh Niswa dan Mukhlish (2017) yang berjudul “Pilihan 

Bahasa dalam Masyarakat Multikultural di Kemujan Karimunjawa Jepara” bertujuan 

untuk mendeskripsikan tiga hal, yaitu repertoar kebahasaan, ranah pilihan bahasa, dan 

variabel sosial yang menjadi penentu pilihan bahasa dalam masyarakat multilingual di 

Kemujan Karimunjawa Jepara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi 

dengan teknik observasi, wawancara, kuesioner, simak libat cakap, dan teknik rekam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reportoar kebahasaan masyarakkat Kemujan 

Karimunjawa ada yang hanya menggunakan satu bahasa secara aktif (bahasa Jawa, 

Bugis, dan Madura), dua bahasa, hingga lebih dari dua bahasa. Pilihan bahasa dalam 

berbagai ranah menunjukkan penggunaan bahasa Jawa lebih besar di bandingkan 

bahasa lainnya. Adapun variabel sosial pilihan bahasa meliputi variabel pendidikan, 

pekerjaan, jenis kelamin, dan variabel usia.   

Relevansinya adalah sama-sama meneliti tentang pilihan bahasa dan faktor yang 

memengaruhinya. Adapun perbedaannya terkait objek penelitian. Penelitian ini 
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objeknya adalah mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri 

Semarang, sedangkan penelitian Niswa dan Mukhlish objeknya ialah masyarakat 

multikultural di Kemujan Karimunjawa, Jepara. Selain itu, penelitian Niswa dan 

Mukhlish juga membahas tentang repertoar kebahasaan yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 

Kholidah dan Haryadi (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Wujud Pilihan Kode 

Tutur Mahasiswa Aceh pada Ranah Pergaulan di Semarang” menjelaskan tentang 

pilihan kode yang digunakan dalam pergaulan mahasiswa Aceh di Semarang. Dengan 

menggunakan metode simak, data dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan 

metode padan. Hasil penelitian menunjukkan wujud pilihan kode mahasiswa Aceh 

berupa bahasa tunggal (bahasa Indonesia, Jawa, dan Aceh), alih kode, serta campur 

kode.  

Relevansi penelitian Kholidah dan Haryadi dengan penelitian ini adalah pada 

kesamaan topik pilihan kode (bahasa) dengan objeknya adalah mahasiswa. Adapun 

yang membedakan adalah objek tersebut secara khusus. Penelitian Kholidah dan 

Haryadi mengambil objek mahasiswa Aceh, sedangkan penelitian ini objeknya adalah 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.  

Yusmawati, dkk. (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Language Choice Used 

by Chinese Family in Langsa” mengidentifikasi pilihan bahasa yang digunakan oleh 

keluarga Cina di Langsa. Mereka memiliki kecenderungan memilih bahasa Indonesia 

sebagai bahasa kedua meskipun mereka tinggal di Aceh. Beberapa lainnya berpendapat 

bahwa bahasa Aceh merupakan bahasa kedua mereka dan menggunakannya untuk 

berkomunikasi di lingkungan sosial. Hal tersebut terjadi karena adanya kontak bahasa, 

kondisi sosial, dan tradisi budaya. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui teknik wawancara kepada lima belas keluarga 

keturunan Cina di Langsa diperoleh informasi tentang pilihan bahasa. Hasil penelitian 

menunjukkan mayoritas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua yang 

mereka pilih untuk berkomunikasi. Keluarga Cina tersebut khawatir apabila anak-anak 

mereka kesulitan belajar di sekolah karena tidak menguasai bahasa Indonesia, sebab 

saat ini bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di lingkungan sekolah.  
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Relevansi penelitian Yusmawati, dkk. dengan penelitian ini ialah pada pilihan 

bahasa dalam kerangka kajian sosiolingustik. Penelitian Yusmawati, dkk. juga 

menunjukkan faktor yang menyebabkan pilihan bahasa. Perbedaannya terlihat pada 

objek kajian, yakni keluarga Cina yang tinggal di Langsa, Aceh.  

Dewi dan Setiadi (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Language Attitude and 

Language Choice in Bilingual Academic Learning Environment” meneliti tentang 

sikap bahasa dan faktor penentu pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris 

Universitas Bina Nusantara dengan mengeksplorasi motivasi mahasiswa belajar bahasa 

Inggris, pilihan bahasa, dan praktik berbahasa Inggris mahasiswa. Data dikumpulkan 

melalui survei kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Jurusan 

Bahasa Inggris tersebut memiliki sikap positif terhadap bahasa Inggris. Hal ini 

ditunjukkan dengan pendapat mereka terkait bahasa Inggris sebagai bahasa 

internasional dan bahasa yang dapat menawarkan karir yang lebih luas. Adapun faktor 

penggunaan bahasa Inggris adalah peran kuliah dan paparan bahasa Inggris di 

lingkungan akademik.  

Relevansi penelitian Dewi dan Setiadi dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti pilihan bahasa dalam kajian sosiolingusitik. Perbedaannya terletak pada objek 

penelitian serta teknik pengambilan data. Penelitian Dewi dan Setiadi mengambil objek 

mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris. Teknik pengambilan data dilakukan menggunakan 

kuesioner. Selain itu, penelitian Dewi dan Setiadi juga mengambil sikap bahasa dalam 

kajiannya.  

Penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ernanda (2018) dengan judul “Pemilihan Bahasa dan Sikap Bahasa 

pada Masyarakat Pondok Tinggi Kerinci”. Penelitian Ernanda ini melibatkan dua 

generasi yang berbeda, yakni generasi muda dan generasi tua, masing-masing sepuluh 

orang informan dari masyarakat Pondok Tinggi, Kerinci. Data diperoleh dengan 

menggunakkan survei kuesioner untuk menentukan pemilihan bahasa, sedangkan 

untuk menentukan sikap bahasa Ernanda melakukan wawancara (interview) terhadap 

informan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dialek Pondok 

Indah dilakukan oleh generasi tua dalam berbagai domain, sedangkan generasi muda 
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lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Minangkabau. Bahasa 

Indonesia pun dinilai positif oleh dua generasi tersebut, yakni diyakini memiliki nilai 

ekonomis yang berguna di masa depan. Sikap bahasa generasi tua terhadap bahasa 

Minangkabau cenderung netral, sedangkan menurut generasi muda bahasa 

Minangkabau menjadi bahasa pergaulan yang postif bagi mereka. Adapun terhadap 

dialek Pondok Indah, generasi muda menilai negatif karena dianggap terbelakang. 

Ernanda juga mengungkapkan kekhawatiran punahnya dialek Pondok Indah akibat 

semakin sedikit penutur yang menggunakan dialek tersebut.  

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Ernanda adalah kesamaan pada topik 

pilihan bahasa kajian sosiolinguistik dengan berbagai teknik pengambilan data yang 

hampir serupa. Perbedaannya terletak pada objek kajian, yakni penelitian Ernanda 

terfokus pada masyarakat Pondok Indah Kerinci, sedangkan penelitian ini terfokus 

pada mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. 

Berikutnya yang menjadi pembeda adalah adanya sikap bahasa yang diangkat dalam 

penelitian Ernanda.  

 

2.2 Kerangka Teoretis 

Beberapa konsep yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, yaitu teori 

sosiolinguistik, masyarakat tutur, kedwibahasaan, pilihan bahasa, dan faktor pemilihan 

bahasa. Penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut antara lain sebagai berikut. 

 

2.2.1 Teori Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik merupakan kajian interdisipliner antara sosiologi dan linguistik. 

Sosiologi merupakan kajian tentang manusia di dalam masyarakat, sedangkan 

linguistik merupakan kajian tentang bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian tentang 

bahasa dan masyarakat. Menurut Chaer dan Agustina (2004:2) sosiolinguistik adalah 

ilmu tentang bahasa berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Seperti 

juga yang dikemukakan oleh Kridalaksana (dalam Chaer dan Agustina 2004:3) bahwa 

sosiolinguistik adalah ilmu tentang ciri dan pelbagai variasi bahasa, serta hubungan 

antara penutur bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa.  
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Nababan (1984:2) juga menyatakan bahwa sosiolingustik adalah studi tentang 

bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat atau lebih 

tepat sosiolinguistik itu mempelajari atau mengkaji bahasa dengan dimensi 

kemasyarakatan. Menurut Fishman (1972:4), sosiolinguistik merupakan kajian tentang 

karakteristik variasi bahasa, karakteristik fungsi-fungsi penggunaan bahasa dengan 

karakteristik pengguna bahasa itu sendiri yang ketiga unsurnya selalu berinteraksi, 

berubah, dan saling mengubah dalam satu masyarakat tutur.  

Selain istilah sosiolinguistik, digunakan juga istilah sosiologi bahasa. Kedua 

istilah itu, ada yang menganggap sama dan ada pula yang mengganggapnya berbeda. 

Rokhman (2013:2) menyimpulkan bahwa kajian sosiolinguistik berhubungan dengan 

penggunaan bahasa yang sebenarnya, meliputi deskripsi pola pemakaian bahasa/dialek 

dalam budaya tertentu, pilihan pemakaian bahasa/dialek oleh penutur sesuai dengan 

topik, mitra tutur, dan situasi. Adapun sosiologi bahasa berhubungan dengan faktor 

sosial yang saling timbal-balik dengan bahasa/dialek.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik 

adalah kajian tentang bahasa dengan penggunaannya dalam masyarakat. Dapat 

dikatakan pula bahwa bahasa dan masyarakat sebagai komponen yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Bahasa yang dikaji juga bukan hanya sekadar bahasa, tetapi 

juga variasi-variasi yang ada di dalam bahasa, karakteristik bahasa, serta fungsinya 

dalam masyarakat. Masyarakat di sini adalah penutur bahasa, yang mana setiap penutur 

memiliki ragam bahasanya masing-masing, bergantung pada konteks yang 

melingkupinya.  

Nababan (1984:2) menyebutkan tentang aspek mendasar dalam pengertian 

masyarakat yang dimaksud pada kajian sosiolinguistik adalah anggota-anggota suatu 

masyarakat yang hidup secara berkelompok karena adanya suatu aturan yang mengikat, 

termasuk tindak-tanduk berbahasa. Pada penelitian ini, kajian sosiolinguistik berfungsi 

sebagai penentu konteks untuk menjadi bahan analisis. Selain itu, digunakan pula 

konsep komponen tutur yang diungkapkan oleh Hymes (1972 dalam Rahardi 2015:33-

39) yang dianggapnya berpengaruh terhadap pilihan bahasa, yaitu: 1) tempat dan 
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suasana tutur, 2) peserta tutur, 3) tujuan tutur, 4) pokok tuturan, 5) nada tutur, 6) sarana 

tutur, 7) norma tutur, dan 8) jenis tuturan.  

Di sisi lain, Sumarsono (2013:19) menyebutkan bahwa sosiolingusitik 

menempatkan bahasa sebagai tingkah laku sosial (Social Behavior) yang dipakai dalam 

komunikasi. Hal ini disebabkan karena masyarakat terdiri dari individu-individu yang 

saling mempengaruhi dan bergantung. Individu tersebut tentunya memiliki ciri 

pembedanya masing-masing yang membedakannya dengan individu lainnya. Individu 

dalam masyarakat bahasa juga memiliki persamaan dengan kelompok masyarakat yang 

menaunginya, terutama terkait lingkungan sebagai tempat interaksi keseharian. 

Kesamaan ini terjadi karena kondisi lingkungan pendukung dengan gaya bahasa 

tertentu yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi di lingkungan tersebut.  

Holmes (2001:1 dalam Khoirunnisaa 2012:10-11) menyebutkan, “Sociolinguistics 

study the relationship between language and society. They are interested in explaining 

why we speak differently in different social contexts, and they are concerned with 

identifying the social functions of language and the ways it is used to convey social 

meaning”. Sosiolinguistik merupakan studi mengenai hubungan antara bahasa dan 

masyarakat sosial. Sosiolinguistik menjelaskan mengapa kita menggunakan bahasa 

yang berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula, dan juga mengidentifikasi 

fungsi sosial bahasa dan menunjukkan cara bahasa tersebut digunakan untuk 

menyampaikan sebuah pesan. Dalam hal ini, Holmes menambahkan bahwa kajian 

sosiolinguistik juga meliputi penggunaan bahasa dan pilihannya dalam berbagai 

konteks. Pada situasi tertentu seorang pengguna bahasa akan menggunakan bahasa 

yang berbeda dari kebiasaannya dengan alasan tertentu. Demikianlah bahasa memiliki 

fungsi sosial yang berbeda dari masing-masing bahasa.  

Dari beberapa uraian tersebut dapat diberikan batasan terkait masalah-masalah 

yang dikaji dalam ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Di antara masalah-masalah 

tersebut Nababan (1984:3) membaginya menjadi tiga poin, antara lain sebagai berikut. 

1) Mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. 

2) Menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri, dan ragam bahasa dengan 

situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. 
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3) Mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat.  

 

2.2.2 Masyarakat Tutur 

Dalam sosiolinguistik, sebagai kajian bahasa dan masyarakat dikenal pula istilah 

masyarakat tutur atau masyarakat bahasa. Chaer (2012:59) mengartikan kata 

masyarakat sebagai sekelompok orang (jumlahnya relatif), yang merasa sebangsa, 

seketurunan, sewilayah tempat tinggal, atau yang memiliki kepentingan sosial yang 

sama. Jika dikaitkan dengan bahasa, maka masyarakat bahasa merupakan sekelompok 

orang yang memiliki dan menggunakan bahasa yang sama. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Bloomfield (1933:29 dalam Nababan 1984:5) yakni masyarakat bahasa 

sebagai sekumpulan manusia yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. 

Namun, pernyataan tersebut dinilai terlalu sempit cakupannya oleh ahli-ahli 

sosiolinguistik, sebab manusia memiliki kemungkinan untuk menguasai lebih dari satu 

bahasa.  

Fishman (1972) sendiri menambahkan batasan pada masyarakat tutur sebagai 

masyarakat yang anggotanya setidaknya mengenal satu variasi tuturan beserta norma 

yang sesuai dengan pemakaiannya. Pendapat Fishman tersebut menjelaskan bahwa 

masyarakat bahasa minimal mengusai satu variasi bahasa, sehingga memungkinkan 

untuk dapat mengusai lebih dari satu, serta mereka juga sepaham dengan norma-norma 

yang berlaku dalam bahasa dan penerapannya dalam masyarakat. Suwito (1983:20 

dalam Rahardi 2015:22-23) menambahkan penjelasan terkait pendapat Fishman, yakni 

suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat tutur apabila mereka memiliki 

verbal repertoire yang relatif sama. Verbal repertoire yang dimaksud ialah 

kemampuan bahasa yang dimiliki penutur beserta keterampilan mengungkapkan sesuai 

dengan fungsi, situasi, dan konteksnya. 

Sementara itu, Halliday (1978:189 dalam Rokhman 2013:8) menyatakan bahwa 

masyarakat bahasa merupakan sekelompok manusia (sosialgeografis) yang anggota-

anggotanya saling berkomunikasi secara teratur dan bertutur sama. Masyarakat bahasa 

yang dimaksud bukan sekadar memiliki tuturan yang sama, tetapi juga melakukan 

kegiatan komunikasi secara teratur. Sejalan dengan pendapat Halliday, Chaer dan 
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Agustina (2004:38) menyebutkan tentang masyarakat tutur yang tidak saja terjadi pada 

masyarakat yang menggunakan tuturan yang sama, tetapi juga masyarakat yang timbul 

karena rapatnya komunikasi atau karena integrasi simbolis dengan tetap mengakui 

kemampuan komunikatif penuturnya tanpa melihat jumlah bahasa atau variasi bahasa 

yang digunakan. 

 

2.2.3 Kedwibahasaan 

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa manusia memiliki kemungkinan 

untuk menguasai lebih dari satu bahasa, bisa dua bahasa bahkan lebih dari itu. Sebutan 

untuk kemampuan penguasaan dua bahasa ini disebut kedwibahasaan. Kedwibahasaan 

atau dikenal pula dengan istilah bilingualisme adalah penggunaan dua bahasa oleh 

seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian (Mackey 

1962:12, Fishman 1975:73 dalam Chaer dan Agustina 2004:84). Bilingualisme 

menyangkut pembahasan mengenai pola-pola penggunaan dua bahasa yang 

bersangkutan, intensitas penggunaan bahasa tersebut, dan domain (lingkungan) yang 

mendukung penggunaan bahasa (Nababan 1984:5-6).  

Kedwibahasaan terjadi karena adanya perubahan wilayah bahasa melalui 

perpindahan penduduk dari satu wilayah geografis ke wilayah geografis lainnya 

sehingga menimbulkan terjadinya kontak bahasa (Umar dan Napitupulu 1994:6).  

Kontak bahasa merupakan suatu kontak atau peristiwa bertemunya bahasa-bahasa yang 

menimbulkan pengaruh bagi penuturnya sebagai akibat dari mobilitas penduduk yang 

saling terbuka untuk saling menerima, baik bahasa pendatang maupun bahasa 

masyarakat asal (Chaer 2012:65). Selain perpindahan penduduk, gerakan nasionalisme 

juga mendorong terjadinya kedwibahasaan. Gerakan ini menimbulkan kebutuhan akan 

bahasa pemersatu sehingga dibuatlah bahasa nasional yang digunakan sebagai bahasa 

resmi dalam komunikasi formal. Faktor lainnya ialah pendidikan dan keagamaan 

(Umar dan Napitupulu 1994:9-10). Faktor-faktor tersebut juga dapat terjadi pada lebih 

dari dua bahasa atau disebut sebagai multilingualisme.  

Beberapa ahli linguistik memberikan batasan terkait dengan kedwibahasaan. Salah 

satunya adalah Bloomfield (1958:56 dalam Umar dan Napitupulu 1994:7) yang 
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menjelaskan bahwa kedwibahasaan merupakan penguasaan yang sama baiknya 

terhadap dua bahasa, seperti penguasaan oleh penutur asli (native speaker). Pendapat 

Bloomfield ini mendapat modifikasi oleh Roberto Lado (1964:214 dalam Chaer dan 

Agustina 2004:86), yakni kemampuan dalam menggunakan bahasa oleh penutur 

dengan sama atau hampir sama baiknya, yang secara teknis mengacu pada pengetahuan 

dua bahasa bagaimana pun tingkatnya. Artinya bahwa seseorang tidak masalah apabila 

tidak begitu mahir dalam penguasaan bahasa, tetapi paham bagaimana penggunaannya. 

Pendapat lain menyatakan bahwa kedwibahasaan merupakan gejala penuturan 

yang memiliki ciri pengungkapan, bersifat individual, dan sebagai karakteristik 

pemakaian bahasa. Kedwibahasaan dirumuskan sebagai praktik pemakaian dua bahasa 

secara bergantian oleh seorang penutur sesuai dengan kondisi dan situasi yang 

melingkupinya (Mackey dalam Fishman ed 1968:55 via Rokhman 2013:19). Dari sini 

diketahui bahwa pilihan bahasa seseorang ditentukan oleh situasi dan kondisi yang 

melingkupi saat peristiwa tutur terjadi. Bersifat individual, tentu mengandung 

pengertian bahwa pilihan bahasa dapat terjadi oleh masing-masing individu dan tidak 

harus semua menggunakan pilihan yang sama terhadap bahasa yang mereka kuasai 

dalam satu kondisi tertentu.  

Kemudian Wolf (1974:5 dalam Chaer dan Agustina 2004:91) menyebutkan ciri 

bilingualisme adalah digunakannya dua bahasa oleh seorang atau sekelompok orang 

dengan tidak adanya peranan tertentu dari bahasa itu. Namun lazimnya, setiap bahasa 

dalam masyarakat bilingual harus digunakan sesuai fungsinya masing-masing atau 

dengan kata lain tidak dapat digunakan secara bebas. Adanya pembedaan fungsi dan 

peranan bahasa menurut konteks sosialnya disebut dengan diglosia (Chaer dan 

Agustina 2004:91-92). Diglosia ialah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, 

mengenal adanya dialek-dialek bahasa dengan ragam bakunya dan meninggikan suatu 

ragam tertentu. Alasan dari ditinggikan suatu ragam bahasa tertentu ini dikarenakan 

ragam bahasa tersebut terkodifikasi secara rapi dan tata bahasanya lebih rumit, berasal 

dari waktu lampau atau datang dari masyarakat bahasa lain, dipelajari melalui 

pendidikan formal, dan digunakan dalam situasi tertentu sehingga tidak dipakai dalam 

percakapan sehari-hari (Ferguson dalam Rokhman 2013:21).  
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2.2.4 Pilihan Bahasa 

Pilihan bahasa terjadi karena dalam masyarakat dwibahasa atau pun multibahasa 

tersedia kode (baik berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya) untuk digunakan dalam 

interaksi sosial. Menurut Fasold (1984:180), pilihan bahasa adalah suatu tindakan 

memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam kajian 

sosiolinguistik wujud pilihan bahasa dibagi menjadi tiga. Di antara wujud pilihan 

bahasa tersebut, yaitu variasi tunggal bahasa (intra language interaction), alih kode 

(code switching), dan campur kode (code mixing). 

 

2.2.4.1 Variasi Tunggal Bahasa 

Variasi tunggal bahasa ialah memilih satu bahasa dari bahasa yang sama 

(Rokhman 2013:25). Variasi tunggal bahasa, misalnya penggunaan bahasa Indonesia, 

bahasa daerah, ataupun bahasa asing. Penggunaan bahasa tersebut tidak terlepas dari 

ciri khas bahasa yang bersangkutan. Dengan demikian, penerapan pada bahasa tunggal 

disesuaikan memiliki ciri khas yang sesuai dengan latar belakang penutur, relasi 

penutur dengan mitra tutur, dan situasi tutur yang ada (Widianto dan Fathurrohman 

2019:166). Chaer (2010 dalam Widianto dan Fathurrohman 2019:166) 

mengklasifikasikan variasi tunggal bahasa menjadi lima, yaitu (1) idiolek, (2) dialek, 

(3) register, (4) ragam bahasa, dan (5) unda usuk.  

Ciri khas yang dimiliki masing-masing individu, yang membedakan satu orang 

dengan yang lain itulah yang dinamakan idiolek. Perbedaan yang menjadi ciri tersebut 

berkenaan dengan “warna” suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan 

sebagainya (Chaer dan Agustina 2004:62). Selain itu, faktor yang mempengaruhi 

adanya perbedaan ciri, yaitu adanya faktor fisik, psikis, dan sebagianya. Faktor fisik 

meliputi perbedaan bentuk alat ucap, sedangkan faktor psikis meliputi faktor 

intelektual, lingkungan tempramen, watak, dan lain-lain.  

Dialek merupakan variasi bahasa yang dimiliki sekelompok orang yang jumlahnya 

relatif dan berada dalam satu daerah tertentu. Dialek yang didasarkan atas wilayah 

disebut dialek geografi, sedangkan dialek yang didasarkan atas kelas sosial disebut 
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dialek sosial (sosiolek). Dengan kata lain, perbedaan daerah dan sosial ekonomi 

penutur dapat menyebabkan adanya variasi bahasa. 

Register merupakan wujud variasi dari segi penggunaan. Alwasilah (1985:63) 

menyatakan register adalah satu ragam tertentu yang digunakan untuk maksud tertentu 

sebagai kebalikan dari dialek sosial atau regional. Pembicaraan register biasanya 

dikaitkan dengan masalah dialek. Dialek berhubungan dengan masalah bahasa 

digunakan oleh siapa, di mana, kapan sedangkan register berhubungan dengan masalah 

bahasa digunakan untuk kegiatan tertentu. 

Martin Joos (1967 dalam Chaer dan Agustina 2013:70-72) membedakan variasi 

bahasa dari segi keformalan menjadi lima macam, yaitu ragam beku (frozen), ragam 

resmi (formal), ragam usaha (konsultatif), ragam santai (casual), dan ragam akrab 

(intimate). Ragam beku digunakan dalam situasi yang paling resmi, atau situasi yang 

sifatnya khidmat seperti upacara resmi, undang-undang, akta notaris, dan sebagainya 

yang mana kaidah kebahasaannya sudah ditetapkan secara mantap sehingga tidak boleh 

diubah. Ragam resmi digunakan dalam pidato, surat-menyurat dinas, buku pelajaran, 

dan lain-lain yang mana ragam ini juga telah ditetapkan kaidahnya tetapi sifatnya lebih 

fleksibel daripada ragam beku. Ragam usaha digunakan dalam situasi yang berorientasi 

pada hasil atau produksi, seperti rapat, pembelajaran di sekolah, yang mana sifatnya di 

antara ragam resmi dan santai. Ragam santai digunakan dalam situasi informal dan 

biasanya dipenuhi unsur leksikal dialek penuturnya. Ragam akrab dipakai oleh penutur 

yang hubungannya akrab, ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, 

pendek-pendek, dan artikulasi kadang tidak jelas. 

Unda usuk atau tingkat tutur dalam berbahasa menunjukkan tingkatan kesopanan 

dalam bertutur kata seseorang. Bahasa Jawa sendiri mengenal adanya tingkat tutur 

(speech levels) atau undak-usuk yang cukup rapi, yaitu: ngoko lugu, ngoko andhap, 

antya basa, basa antya, wredha krama, mudhakrama, kramantara, madya ngoko, madya 

krama, madyantara, krama inggil, dan krama desa. Selain itu masih ada bahasa 

kedhaton dan bahasa bagongan yang dipakai dalam ruang lingkup keraton. Pendapat 

mengenai undak-usuk tingkat tutur tersebut dikemukakan oleh Poejosoedarmo 
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(1973:13 dalam Santoso 2013). Undak-usuk tingkat tutur bahasa Jawa terbagi atas tiga 

jenis yaitu: Krama, Madya, dan Ngoko dengan masing-masing subtingkatnya.  

 

2.2.4.2 Alih Kode 

Kontak antara dua bahasa atau lebih yang terjadi secara terus-menerus di dalam 

situasi masyarakat akan mengakibatkan gejala kebahasaan yang disebut alih kode. Alih 

kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa di dalam masyarakat 

dwibahasawan. Artinya di dalam masyarakat dwibahasawan hampir tidak mungkin 

seorang penutur menggunakan satu bahasa secara mutlak tanpa memanfaatkan bahasa 

lain.  

Alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Jadi 

apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode A dan kemudian beralih 

menggunakan kode B, maka peralihan bahasa seperti inilah yang disebut sebagai alih 

kode (Suwito dalam Rahardi 2001:20). Kode ialah suatu sistem tutur yang penerapan 

unsur bahasanya mempunyai ciri-ciri khas sesuai dengan latar belakang penutur, relasi 

penutur dengan mitra tutur, dan situasi tutur yang ada. Jadi, dalam kode ini terdapat 

unsur-unsur bahasa seperti kalimat-kalimat, kata-kata, morfem, dan fonem. Lebih 

lanjut kode biasanya berbentuk varian-varian bahasa yang secara real dipakai 

berkomunikasi anggota-anggota suatu masyarakat bahasa (Poedjosoedarmo 1978:5). 

Kode adalah salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan yang dipakai dalam 

berkomunikasi (Suwito dalam Rahardi 2001:22). Konsep alih kode tidak hanya 

peristiwa peralihan bahasa, tetapi juga peristiwa peralihan ragam bahasa atau dialek 

(Umar dan Napitupulu 1993:13). Dell Hymes (1975 dalam Rahardi 2001:20) 

berpendapat bahwa alih kode adalah istilah umum untuk menyebut pergantian atau 

peralihan pemakaian dua bahasa atau lebih, beberapa variasi dari satu bahasa, atau 

bahkan beberapa gaya dari suatu ragam bahasa.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kode meliputi bahasa dengan segala unsur-unsurnya (seperti kalimat, 

kata, morfem, maupun fonem), variasi-variasi bahasa, dan gaya-gaya bahasa. 

Sedangkan alih kode adalah pertukaran dari satu bahasa ke bahasa lain, atau pertukaran 
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dari satu variasi bahasa ke variasi bahasa lain dalam bahasa yang sama, ataupun 

pertukaran dari satu gaya bahasa yang satu ke gaya bahasa yang lain dalam bahasa yang 

sama.  

Hoffman (1991:112 dalam Kalangit 2016:5) menunjukkan bentuk-bentuk alih 

kode berdasarkan ruang lingkup sosiolinguistik di mana bahasa itu berada. Pertama, 

inter-sentensial switching (terjadi antar kalimat) yakni alih kode yang terjadi antara 

klausa atau kalimat dalam satu bahasa (alih kode dalam ragam bahasa) atau lain bahasa. 

Kedua, intra-sentensial switching (terjadi di dalam kalimat) ialah alih kode yang terjadi 

dalam sebuah frasa, klausa, atau kalimat. Ketiga, emblematic switching (alih kode 

simbolis) adalah alih kode pada penggunaan tag, kata seru dan frasa set tertentu dalam 

satu bahasa yang dimasukkan ke bahasa lain. 

Ada dua jenis alih kode, yaitu situational code switching dan metaphorical code 

switching (Hudson 1966:52-53; Wardhaugh 1986:102-103; Istiati. S 1985 dalam 

Mutmainnah 2008:31-32). Situational code switching adalah alih kode yang terjadi 

akibat perubahan situasi. Perubahan situasi yang dimaksud terutama disebabkan oleh 

latar dan topik. Selain itu, usia, seks, pengetahuan penutur, status sosial, dan kesukuan 

juga menentukan terjadinya alih kode. Metaphorical code switching terjadi apabila 

penutur melakukan perubahan bahasa karena topik tertentu membutuhkan sebuah 

penekanan agar mendapat perhatian mitra tutur. 

Alih kode pun terjadi bukan tanpa alasan. Hoffman (1991:116 dalam Kalangit 

2016:5-6) memberikan sejumlah alasan seorang penutur melakukan alih kode, yaitu: 

(1) mengungkapkan topik tertentu, (2) mengutip orang lain, (3) mempertegas sesuatu 

(mengungkapkan solidaritas), (4) interjection (memasukkan pengisi kalimat atau 

penghubung kalimat), (5) pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi, (6) 

mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, dan (7) menyatakan 

identitas kelompok. Selain Hoffman, Saville-Troike (1986:69 dalam Kalangit 2016:6) 

juga memberikan beberapa alasan seorang penutur melakukan alih kode, antara lain: 

(1) melembutkan atau memperkuat perintah, (2) kebutuhan leksikal, dan (3) 

mengucilkan oang lain ketika pembicaraan ditujukan hanya untuk lawan bicara. Chaer 

dan Agustina (2004:108) merangkum penyebab terjadinya alih kode, yaitu: (1) 
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pembicara atau penutur, (2) pendengar atau mitra tutur, (3) perubahan situasi dengan 

hadirnya orang ketiga, (4) perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, dan (5) 

perubahan topik pembicaraan. 

 

2.2.4.3 Campur Kode  

Kridalaksana (2001) mengemukakan bahwa campur kode adalah penggunaan 

satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau 

ragam bahasa, termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan 

sebagainya. Contohnya ketika seseorang mengacu pada pencampuran (mixing) dalam 

komunikasi oleh seorang penutur bilingual atau multilingual, ia melibatkan 

penggunaan unsur-unsur bahasa A dalam suatu ujaran bahasa B. Unsur-unsur itu bisa 

bersifat leksikal, sintaksis atau semantik.  

Nababan (1984:32) menyatakan bahwa campur kode merupakan suatu keadaan 

berbahasa ketika seorang penutur mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa 

dalam suatu tindak bahasa (speech act atau discourse) tanpa ada sesuatu yang menuntut 

percampuran bahasa tersebut. Campur kode pada umumnya terjadi dalam suasana 

santai atau terjadi karena faktor kebiasaan (Suwito 1985 dalam Rahardi 2001).  

Berdasarkan unsur-unsur kebahasaan pada campur kode, Suwito 1983:89 dalam 

Khaliq, dkk. 2013:4) membagi campur kode menjadi dua, yaitu campur kode ke dalam 

(inner code mixing) dan campur kode keluar (outer code mixing). Campur kode ke 

dalam adalah campur kode yang berasal dari bahasa asli dengan segala variasinya dan 

campur kode keluar (outer code mixing) ialah campur kode yang berasal dari bahasa 

asing. 

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya campur kode, di antaranya berlatar 

belakang pada sikap dan kebahasaan. Keduanya saling bergantung dan kadang 

bertumpang tindih. Atas dasar hal tersebut, dapat diidentifikasi alasan terjadinya 

campur kode, yaitu: identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk 

menjelaskan dan menafsirkan. Identifikasi peranan terjadi apabila terdapat perbedaan 

derajat dalam hal status sosial, meliputi peran dalam kelas sosial dan tingkat pendidikan 

penutur. Di sini penutur ingin menunjukkan diri sebagai seseorang yang berpendidikan, 
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berwawasan luas, dan sebagainya. Identifikasi ragam terjadi ketika penutur 

mencampurkan ragam bahasa, seperti ingin menunjukkan rasa hormat, sopan santun, 

memiliki tata karma kepada mitra tutur. Keinginan untuk menjelaskan terjadi apabila 

penutur melakukan campur kode dengan maksud untuk menjelaskan sesuatu kepada 

mitra tutur. Hal ini dilakukan penutur supaya lebih leluasa untuk menjelaskan suatu 

topik kepada mitra tutur.  

Selain faktor tersebut, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

campur kode, yakni mendapat pengaruh dari situasi komunikasi, faktor kebiasaan, serta 

faktor-faktor sosial lainnya. Faktor kebiasaan terjadi apabila penutur tanpa sadar 

melakukan campur kode tanpa adanya maksud tertentu. Faktor kelas sosial terjadi 

apabila terdapat perbedaan pada tingkat pendidikan, ekonomi, pergaulan, dan profesi 

antarpenutur satu dengan yang lain. 

Di sisi lain, keterbatasan kemampuan linguistik penutur juga menjadi faktor utama 

terjadinya campur kode. Keterbatasan linguistik, misalnya penguasaan terhadap suatu 

leksikon tertentu sangat terbatas sehingga menyebabkan terjadinya campur kode 

karena ia harus menjelaskan dengan bahasa lain atau ragam bahasa lain guna mencapai 

maksud yang diinginkan dalam pertuturan. Berdasarkan unsur kebahasaan yang terlibat 

di dalamnya Suwito (1996 dalam Jamil dan Wirduna 2017:B192) membedakan bentuk 

campur kode atas lima bagian, yaitu, penyisipan bentuk kata, penyisipan bentuk frasa, 

penyisipan bentuk reduplikasi, penyisipan bentuk idiom, dan penyisipan bentuk baster.  

Dengan demikian, ketika peneliti menemukan peristiwa campur kode, peneliti 

harus mengenali bahasa asli atau bahasa dasar penutur, kemudian menemukan 

bagaimana bahasa tersebut kemasukan unsur-unsur bahasa lain. Campur kode dapat 

dikatakan sebagai bagian dari satu variasi bahasa tertentu yang digunakan penutur 

secara sadar dan mendasar dengan menggunakan unsur-unsur bahasa lain yang 

dilakukan sebagai strategi komunikasi serta dalam rangka menjelaskan atau 

menerjemahkan. Pada akhirnya pilihan kata yang berwujud campur kode itu diterima 

oleh pendengarnya. Bagian bahasa yang diperoleh dari bahasa lain itu dapat berupa 

kata-kata, tetapi dapat juga berupa frasa atau unit-unit bahasa yang lebih besar. 

 



38 

 

   

 

2.2.5 Faktor Pilihan Bahasa 

Pilihan bahasa oleh seseorang tidak terjadi tanpa alasan, sebab ada beberapa faktor 

yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa 

menurut Ervin-Tripp (1967:105-126), yaitu personnel (partisipan dalam pertuturan), 

situation (situasi), functions of interaction (fungsi interaksi), dan topik pembicaraan.  

1) Personnel (Partisipan) 

Personnel yang dimaksud di sini ialah partisipan dalam interaksi atau mitra tutur. 

Dalam hubungannya dengan orang lain partisipan menjadi hal paling berpengaruh 

terhadap pilihan bahasa seseorang. Faktor ini meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

status sosial ekonomi, hubungan dengan penutur (apakah hubungan yang akrab, 

berjarak, atau intim). Perbedaan jenis kelamin dapat membedakan pilihan bahasa yang 

digunakan dalam pertuturan, laki-laki akan berbicara lebih santun kepada perempuan 

begitu pun sebaliknya. Berbeda apabila penutur dan mitra tutur berjenis kelamin sama, 

bahasa yang digunakan tentu akan berbeda.  

Begitu pun dengan perbedaan usia, status sosial ekonomi, dan pekerjaan. Jelas 

bahwa orang yang lebih muda akan menghormati yang lebih tua, misalnya adik tingkat 

kepada kakak tingkat, orang yang status sosial ekonomi dan pekerjaannya lebih rendah 

akan menunjukkan penghormatan kepada yang lebih tinggi dibandingan dirinya, 

contohnya mahasiswa kepada dosen. Adapun hubungan yang terjalin antara penutur 

dan mitra tutur juga sangat berpengaruh pada pilihan bahasa, orang yang hubungannya 

akrab cenderung memilih bahasa Jawa ragam Ngoko dalam proses interaksi, sedangkan 

bila hubungan berjarak yang terjalin di antara interaksi tersebut, maka bahasa Indonesia 

menjadi solusi demi menjaga hubungan baik dengan mitra tutur, sedangkan hubungan 

intim, misalnya mahasiswa dengan orang tuanya, tentu bahasa yang dipilih adalah 

bahasa yang menunjukkan kasih sayang kepada mereka.  

 

2) Situation (Situasi) 

Situasi interaksi juga meliputi latar waktu dan suasana ketika interaksi terjadi. Latar 

waktu meliputi lokasi atau tempat interaksi, bisa di kampus, di pasar, di rumah, di jalan, 

atau tempat-tempat lainnya. Latar waktu yakni kapan terjadinya interaksi, bisa pagi, 
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siang, atau malam. Situasi merupakan keadaan yang meliputi kegiatan interaksi, 

apakah kegiatan santai, intim, nonformal, atau formal. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perbedaan situasi dan kondisi dapat mempengaruhi pilihan 

bahasa. Misalnya ketika mahasiswa berkumpul dengan teman-teman satu komunitas 

atau organisasi, bahasa yang dipilih akan berbeda. Dengan komunitas asal daerah tentu 

bahasa daerah akan digunakan, kemudian saat dengan komunitas lain bahasa Indonesia 

justru yang lebih dominan. 

 

3) Functions of Interaction (Fungsi Interaksi) 

Fungsi interaksi merupakan tujuan yang menjadi latar belakang interaksi, misalnya 

interaksi dengan tujuan menawarkan sesuatu, menyampaikan informasi, memohon 

bantuan, atau berupa percakapan biasa antarteman. Bahasa yang digunakan untuk 

tujuan menawarkan sesuatu tentu akan berbeda dengan ketika menyampaikan 

informasi, memohon bantuan, atau percakapan antarteman sebagaimana biasanya. 

Tujuan penwaran dan permohonan bantuan tentu harapannya adalah mitra tutur 

tertarik serta mau membeli dan membantu sehingga bahasa yang digunakan kemudian 

bahasa yang persuasif. Untuk tujuan menyampaikan informasi, contohnya dalam 

presentasi tentu bahasa Indonesia ragam baku akan dipilih dalam situasi tersebut dan 

ketika bercakap dengan teman, bahasa yang dipilih kembali kepada siapa mitra tutur 

yang dijaknya bicara.  

 

 

4) Topik Pembicaraan 

Topik pembicaraan juga mempengaruhi pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Satra Indonesia. Topik tentang pendidikan dan keilmuan biasa dilakukan dengan 

bahasa Indonesia, sebab memang kedua topik tersebut akan susah apabila dijelaskan 

menggunakan bahasa Jawa. Adapun topik yang berkaitan dengan masalah sehari-hari 

akan lebih mudah apabila dijelaskan dengan bahasa Jawa, meskipun akan sering pula 

terjadi campur kode dalam pelaksanaannya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Penelitian mengenai pilihan bahasa oleh mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Universitas Negeri Semarang merupakan bagain dari kajian 

sosiolinguistik. Hal ini dikarenakan adanya sifat bahasa yang bervariasi. Adapun teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan bahasa yang diterapkan 

kepada mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam teori pilihan bahasa, 

terdapat tiga pilihan bahasa yang dapat digunakan, yaitu variasi tunggal bahasa, alih 

kode, dan campur kode. Pilihan bahasa tersebut tidak terjadi secara serta merta, 

melainkan terdapat faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah 

partisipan, situasi, fungsi interaksi, dan topik pembicaraan.  

Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah penggalan wacana lisan 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. 

Sumber informasi pendukung berupa penggalan wacana dalam media sosial Whatsapp 

dan Instagram. Dengan menggunakan pendekatan teori sosiolinguistik, dalam hal ini 

pilihan bahasa data dianalisi dan ditemukan hasil. Berikut bagan kerangka berpikir 

akan disajikan dalam Bagan 1. 
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 Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

Wacana lisan pada tuturan mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Wacana tertulis pada tuturan 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia (dalam Whatssapp dan 

Instagram 

Pilihan Bahasa oleh 

mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia di 

Universitas Negeri Semarang 

Teori Sosiolinguistik 

Metode Padan 

Referensial dan 

Pragmatis 

Wujud Pilihan Bahasa 

Mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia di 

Universitas Negeri Semarang 

Faktor yang Mempengaruhi Pilihan 

Bahasa Mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia di Universitas 

Negeri Semarang 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Artinya, penelitian ini menggunakan data kebahasaan yang menonjolkan kualitas dan 

pendeskripsian masalah, bukan berupa angka-angka. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode simak dan metode cakap. Data atau informasi yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan metode padan. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penilitian ini dikelompokkan 

menjadi dua. Pendekatan tersebut adalah pendekatan secara teoretis dan praktis. Secara 

teoretis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiolinguistik. Pendekatan sosiolinguistik adalah pendekatan penelitian dalam ilmu 

bahasa kaitannya dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat (Chaer dan Agustina 

2013:2). Penelitian ini memanfaatkan pendekatan sosiolinguistik sebagai alat untuk 

membedah permasalahan yang akan dibahas. 

Secara praktis, pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, merupakan sebuah gejala bahasa yang secara cermat dan teliti mendasarkan 

pada fakta kebahasaan guna mengumpulkan data yang bukan berupa angka melainkan 

berbentuk kata. Data yang terkumpul ini selanjutnya diolah dengan cermat sehingga 

menghasilkan penafsiran yang objektif. Istilah deskriptif diartikan memberikan gejala 

bahasa secara cermat dan teliti berdasarkan fakta kebahasaan yang secara empiris hidup 

pada penuturnya. Kegiatan penelitian untuk memperoleh berbagai informasi kualitatif 

dan deskriptif yang penuh nuansa lebih berharga dari sekunder angka atau jumlah 

dalam angka (Sutopo 1988:88).  

Menurut Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat 

alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, 
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kualitas, keterkaitan antarkegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan 

perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan 

menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang 

diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik simpulan bahwa 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang 

bersifat apa adanya dan dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. 

Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian 

ini mengeksplorasi fenomena kebahasaan berupa pilihan bahasa oleh mahasiswa di 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang.  

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah penggalan wacana lisan dan tulisan dalam tuturan 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. 

Adapun sumber datanya ialah wacana lisan dan tulisan dalam tuturan mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Wacana lisan 

yang dimaksud berupa tuturan mahasiswa ketika berada di lingkungan kampus (di 

ruang kelas, gazebo, teras gedung, dan lain-lain) dan di luar lingkungan kampus (di 

kafe, tempat makan, indekos, dan lain-lain). Wacana tulisan berupa pesan teks 

Whatsapp yang diunggah mahasiswa pada statusnya dan caption (keterangan gambar) 

serta komentar mereka di Instagram.  

 

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan dan menyediakan data dalam penelitian ini menggunakan 

dua metode utama. Sudaryanto (2015:208-211) telah menerangkan tentang metode 

dalam pengumpulan data untuk penelitian bahasa secara terperinci. Adapun metode 

dan teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.  

Pertama, metode simak dengan teknik dasar sadap, yakni dengan melakukan 

penyadapan terhadap tuturan. Teknik lanjutan dari teknik dasar sadap ialah dengan 
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teknik simak bebas libat cakap. Teknik ini dilakukan dengan menyadap percakapan 

tanpa terlibat dalam percakapan informan. Peran peneliti hanya menyimak dan 

memperhatikan pilihan bahasa yang digunakan oleh informan. Teknik lanjutan 

berikutnya adalah teknik simak libat cakap, yang mana peneliti berperan aktif dalam 

percakapan. Metode simak digunakan untuk menyadap data yang berupa penggalan 

wacana lisan yang kemudian dapat dianalis bentuk pilihan bahasa yang digunakan oleh 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Metode yang kedua ialah metode cakap yang dilakukan dengan melakukan kontak 

bahasa antara peneliti dengan informan. Metode cakap ini diwujudkan pada 

penggunaan teknik dasar pancing, yakni peneliti untuk mendapatkan data memancing 

informan agar berbicara sesuai dengan alur yang diinginkannya. Teknik lanjutan dari 

teknik dasar pancing adalah teknik cakap semuka, yaitu peneliti melakukan tatap muka 

dengan informan dan dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, percakapan diarahkan 

sesuai dengan kepentingan peneliti. Digunakan pula cakap tansemuka yang mana 

peneliti melakukan pembicaraan tanpa melakukan tatap muka melainkan melalui 

media atau sarana tertentu, yakni dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut 

berisi daftar tanyaan yang berkaitan dengan informasi umum responden, penggunaan 

bahasa dan alasan penggunaan bahasa, serta faktor yang mempengaruhi pilihan 

bahasa. Metode cakap digunakan untuk mengumpulkan data lisan dan tulisan dalam 

rangka mendapatkan informasi mengenai faktor pilihan bahasa oleh mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. 

Bersamaan dengan kedua metode tersebut, dilakukan pula teknik rekam dan teknik 

catat. Teknik rekam berguna untuk menguatkan data yang diperoleh peneliti dan 

menghindari kesalahan berupa daya ingat yang lemah yang dialami oleh peneliti, 

sedangkan teknik catat dilakukan untuk mencatat hal-hal penting selama teknik sadap 

dan teknik cakap sedang berlangsung. Teknik rekam juga digunakan untuk 

memperoleh data berupa wacana tertulis yang didapatkan melalui media komunikasi 

online Whatsapp dan Instagram. Dengan begitu, data kebahasaan yang diperoleh akan 

semakin kuat dan data dapat terangkum dengan baik. Data yang berhasil dikumpulkan 
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tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kartu data. Berikut bentuk kartu data 

tersebut di bawah ini. 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

  1. Bahasa Jawa  

2. Bahasa Indonesia 

3. Bahasa Inggris 

4. Alih kode 

5. Campur kode 

1. Partisipan  

2. Situasi 

3. Fungsi interaksi 

4. Topik pembicaraan 

Konteks:  

Analisis: 

Tabel 1. Kartu Data 

Keterangan: 

1. Nomor data merupakan urutan data. 

2. Peristiwa tutur meliputi anggota tutur yang dilambangkan dengan P1, P2, P3, 

dan seterusnya dengan dicantumkan penggalan tuturannya. 

3. Bahasa yang digunakan merupakan pilihan bahasa yang digunakan oleh 

penutur, meliputi variasi tunggal bahasa, yakni bahasa Jawa, bahasa Indonesia, 

bahasa Ingris, serta penggunaan alih kode dan campur kode. 

4. Faktor ialah sesuatu yang melandasi pilihan bahasa tersebut. 

5. Konteks merupakan latar dan situasi terjadinya tuturan. 

6. Analisis adalah hasil pembahasan terhadap pilihan bahasa dalam pertuturan.  

 

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan upaya peneliti menangani masalah yang terkandung dalam 

data. Penanganan tersebut nampak pada tindakan mengamati yang diikuti dengan 

“membedah” atau mengurai masalah yang bersangkutan dengan cara-cara khas tertentu 

(Sudaryanto 2015:7-8). Jadi, teknik analisis data adalah teknik atau cara yang 

digunakan untuk membedah masalah yang terkandung dalam data. Berkaitan dengan 

hal tersebut, metode yang digunakan yaitu metode padan.  
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Metode padan menurut Sudaryanto (2015:15-18) adalah metode analisis data yang 

alat penentunya di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang 

bersangkutan. Teknik dasarnya adalah teknik pilah unsur penentu. Adapun alatnya 

ialah daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh peneliti, meliputi daya pilah 

referensial, daya pilah artikulatoris, daya pilah translasional, daya pilah ortografis, dan 

daya pilah pragmatis (Sudaryanto 2015:25-35). Daya pilah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daya pilah referensial dan daya pilah pragmatis.  

Teknik lanjutan dari teknik dasar pilah unsur penentu, yaitu teknik hubung banding 

menyamakan (HBS), teknik hubung banding membedakan (HBB), dan teknik hubung 

banding menyamakan hal pokok (HBSP). Teknik lanjutan yang digunakan adalah 

teknik hubung banding menyamakan dan teknik hubung banding membedakan. 

Keduanya dibandingkan dengan bahasa standar yang sesuai dengan pilihan bahasa 

penutur. Daya pilah referensial digunakan untuk menganalisis peristiwa atau kejadian 

dalam tuturan sehingga diketahui referen yang dimaksud oleh penutur, yakni bentuk 

pilihan bahasa yang digunakan informan, sedangkan daya pilah pragmatis digunakan 

untuk mengetahui reaksi mitra tutur yang mana penting dalam menentukan faktor yang 

melatarbelakangi pilihan bahasa tersebut. Adapun teknik HBS dan HBSP digunakan 

untuk menganalisis bentuk-bentuk pilihan bahasa.  

 

3.6 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, yaitu 

(a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis dan (b) perumusan dengan menggunakan tanda-tanda 

atau lambang-lambang. Kedua cara di atas masing-masing disebut metode informal 

dan formal (Mahsun, 2005:123). Pada penelitian ini, peneliti   menggunakan   penyajian   

data   dengan   metode formal dan informal.   Hal   ini dikarenakan dalam penyajian 

hasil analisis berupa kata-kata disertai dengan tanda dan lambang.   Data akan disajikan 

dalam bentuk potongan percakapan pada bahasa yang dipilih oleh penutur disertai arti 

dalam bahasa Indonesia pada setiap kalimat serta transkripsi fonetisnys. Kemudian, 

data akan dipaparkan dan diulas menggunakan kata-kata biasa. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab pembahasan ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian tersebut ialah berkaitan dengan wujud pilihan 

bahasa serta faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa oleh mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Paparan akan dibahas di bawah 

ini.  

 

4.1 Wujud Pilihan Bahasa Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di  

Universitas Negeri Semarang 

Telah dibahas pada bagian pendahuluan bahwa mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang merupakan masyarakat bilingual, 

bahkan multilingual. Terbukti dengan penggunaan variasi tunggal bahasa berupa 

bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Selain menggunakan tunggal 

bahasa, mahasiswa juga menggunakan alih kode dan campur kode dalam 

pergaulannya.  

 

4.1.1 Variasi Tunggal Bahasa 

Variasi tunggal bahasa merupakan penggunaan tunggal bahasa beserta variasi 

yang ada. Tunggal bahasa yang ditemukan pada penelitian ini adalah bahasa Indonesia, 

bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Adapun variasi tunggal bahasa, misalnya pada bahasa 

Jawa terdapat variasi bahasa Jawa Ngoko, Madya, dan Krama atau dikenal sebagai 

unda usuk. Namun, data yang ditemukan peneliti untuk penggunaan bahasa Jawa 

sebagai bahasa pergaulan adalah bahasa Jawa ragam Ngoko. Pada bahasa Indonesia 

ditemukan variasi bahasa berupa dialek dan ragam bahasa. Berikut akan dijelaskan 

wujud variasi tunggal bahasa yang ditemukan dalam penelitian ini. 
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4.1.1.1 Bahasa Indonesia 

Wujud pilihan bahasa berupa variasi tunggal bahasa dengan bahasa Indonesia 

banyak ditemukan pada hampir setiap tuturan mahasiswa. Terdapat beberapa peristiwa 

tutur yang keseluruhan kalimat menggunakan bahasa Indonesia tanpa mendapat sisipan 

ataupun peralihan dari bahasa lain atau dengan kata lain penutur menggunakan bahasa 

Indonesia secara utuh pada sebuah peristiwa tutur. Wujud penggunaan bahasa 

Indonesia yang ditemukan oleh peneliti terdiri atas dua ragam, yaitu ragam resmi 

(formal) dan ragam santai (kasual). Dalam situasi formal, mahasiswa cenderung 

menggunakan bahasa Indonesia ragam resmi (formal). Misalnya ketika presentasi, 

diskusi, bertanya atau menjawab pertanyaan dosen di ruang kelas yang mana 

mengharuskan mahasiswa untuk menggunakan ragam resmi (formal) tersebut. 

 

KONTEKS: MAHASISWA SEDANG MELAKUKAN PRESENTASI DI KELAS 

MEMBUKA SESI TANYA JAWAB. 

P1: Termin pertama dibuka dua pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Ya, 

silakan Mbak Tami. 

 [tǝrmin pǝrtama dibuka duwa pǝrtaña?an siyapa yaŋ mau bǝrtaña ya silahkan 

mbak tami] 

P2: Ya, saya Tami, ingin bertanya …. 

     [ya saya tami iŋin bǝrtaña] 

P1: Kami akan menjawab pertanyaan Mbak Tami, mohon maaf tadi 

pertanyaannya apa?  

    [kami akan mǝnjawab pǝrtaña?an mba? tami, mͻhon ma?af tadi 

pǝrtaña?anña apa] 

(Data 01) 

 

Berdasarkan data 01 tersebut dapat dikatakan bahwa baik P1 dan P2 menggunakan 

bahasa Indonesia ragam resmi (formal). Salah satu penanda ragam resmi (formal) ialah 

bahasanya yang baku karena sudah diatur kaidahnya. Dapat dilihat pada penggunaan 

pronominal persona ‘saya’ daripada pronominal persona ‘aku’ dan penggunaan frasa 

‘mohon maaf’ ketika meminta orang lain dalam konteks data 01 adalah untuk 

mengulang pertanyaan. Adapun penggunaan sapaan “Mbak” di sini yang seharusnya 

menggunakan kata sapaan “saudari” menandakan bahwa P1 adalah masyarakat tutur 

yang berasal dari Jawa serta sifat bahasa ragam resmi yang fleksibel.  
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 Ragam resmi terlihat juga pada data 43 yang digunakan sebagai caption 

(keterangan gambar) pada media sosial Instagram. Dalam hal ini penutur sengaja 

menggunakan bahasa Indonesia ragam resmi untuk memberikan ucapan selamat 

tentang Hari Guru Nasional mengingat penutur merupakan salah satu calon pendidik 

di masa depan. Salah satu penanda penggunaan ragam resmi adalah digunakannya 

ragam baku dan tidak terdapat singkatan dalam caption tersebut. 

 

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA DENGAN 

MENAMPILKAN FOTO KEBERSAMAAN DENGAN TEMAN-TEMAN PPL. 

Selama 45 hari lebih bersama kalian menjalankan peran sebagai bapak dan ibu 

guru di Estila ~ Selamat Hari Guru Nasional~  

(Data 43) 

 

Lain halnya dalam situasi nonformal, mahasiswa lebih banyak menggunakan 

ragam santai. Situasi nonformal yang dimaksud adalah ketika bercakap-cakap biasa 

dengan teman. 

 

KONTEKS: MAHASISWA MERAYU TEMANNYA UNTUK MEMBELI 

MAKANAN. 

P1: Nes, ayo beli ini. 

     [nes ayo bǝli ini] 

P2: Jangan mau, Nes. 

     [jaŋan mau nes] 

P3: Emangnya kenapa? 

     [emaŋña kǝnapa] 

P1: Beli aja lah, Nes, nanti kita pesen dari rumahku. Ntar aku gorengin kentang 

sama nugget sama aku beliin cola. 

 [bǝli aja lah nes nanti kita pǝsǝn dari rumahku ntar aku gͻrɛŋin kǝntaŋ sama 

naget sama aku beli?in cola] 

(Data 02) 

 

Data 02 menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia ragam santai (kasual) yang 

ditandai dengan tingkat kebakuan bahasanya rendah. Contohnya penggunaan kata 

“emang” bentuk tidak baku dari kata “memang”, “aja” bentuk tidak baku dari kata 

“saja”, “pesen” bentuk tidak baku dari “pesan”, dan kata “ntar” yang merupakan bentuk 
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tidak baku dari kata “nanti”. Penanda ragam santai lainnya adalah pilihan penggunaan 

pronomina persona ‘aku’ yang menunjukkan situasi pertuturan yang tidak resmi. Selain 

itu kata berimbuhan –in juga menunjukkan ketidakbakuan bahasa Indonesia yang 

digunakan, seperti pada kata “gorengin” dan“beliin”. 

 Selain dalam penggunaan bahasa lisan, bahasa Indonesia ragam santai (kasual) 

juga digunakan dalam bahasa tulis. Misalnya, ketika membicarakan pembayaran parkir 

yang menggunakan emoney dalam pesan teks Whatsapp berikut.  

 

KONTEKS: DUA ORANG MAHASISWA MEMBICARAKAN KEBIJAKAN 

MEMBAYAR PARKIR BARU DI MALL YANG MULAI MENERAPKAN 

EMONEY. 

P1: Sekarang gak bisa bayar parkir pake langsung duit Mi? Kek biasanya? 

P2: Iyaa, pake emoney. Kaya bayar tol 

P1: Terus kalo gak punya gak bisa lewat dong Mi? 

P2: Aku tadi minjem punya org. Trus tak bayar 2k 

P1: Hihh astagaa. Itu DP mall doang apa semua mall mall Mi?  

P2: La aku abis parkir cuma 2k doang. Buat mall kayanya baru DP. Soalnya kan 

klo CL ada parkir luar. Paragon juga. Kalo stasiun baru Tawang di 

pemberitauan. Gatau kalo Poncol 

P1: Bau-bau kehaluan drakor keknya merambah ke Indonesia Mi wkwk. Semua 

pakai kartu tinggal tap tap tap 

(Data 37) 

 

Tuturan pada data 37 menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia ragam santai 

antardua mahasiswa. Penanda ragam santai yang ditemukan tersebut dapat dilihat pada 

penggunaan singkatan-singkatan dan kata dari bentuk tidak baku. Singkatan dapat 

ditemukan pada kata org ‘orang’, 2k ‘dua ribu’, klo ‘kalo bentuk tidak baku dari kalau’, 

drakor ‘drama korea’, keknya ‘kayaknya’, sedangkan pada bentuk tidak baku terlihat 

pada kata gak ‘tidak’, pake ‘pakai’, kaya ‘seperti’, kalo ‘kalau’, minjem ‘pinjam’, dan 

lain sebagainya.  

 Variasi tunggal bahasa dengan bahasa Indonesia ragam santai ditemukan pula 

pada caption Instagram. Data 45 berikut menunjukkan penggunaan imbuhan ny- pada 

kata nyisain yang apabila dibakukan menjadi ‘menyisakan’ sebagai penanda bahwa 
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kalimat yang dibuatnya merupakan kalimat tidak baku. Selain itu, penutur juga 

menggunakan pronominal persona ‘aku’. 

 

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA DENGAN 

MENAMPILKAN FOTO BERSAMA DENGAN KEKASIHNYA.   

Kata orang bahagia itu sederhana. Apa iya “aku suka saat makan berdua dia 

sengaja nyisain es teh” bisa disebut bahagia itu sederhana? 

(Data 45) 

 

4.1.1.2 Bahasa Jawa 

Wujud pilihan variasi tunggal bahasa berikutnya adalah penggunaan bahasa Jawa. 

Adapun ragam bahasa yang ditemukan dalam penelitian ini ialah ragam Ngoko dan 

Krama. Bahasa Jawa ragam Ngoko banyak ditemukan pada mahasiswa ketika 

berbicara dengan teman yang akrab dengan penutur atau teman yang terbiasa 

menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya. Lebih banyak lagi ditemukan pada 

mahasiswa yang berasal dari daerah yang sama, maka bahasa Jawa ragam Ngoko 

menjadi pilihan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi guna menjalin keakraban. 

Penggunaan bahasa Jawa ragam Ngoko juga bisa dibedakan lagi ke dalam dialek dari 

masing-masing penutur.  

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MEMINTA IZIN MASAK MI INSTAN DI 

KOS TEMANNYA.  

P1: Ais, mengko aku meng kosmu, ya. Nunut gawe mi. 

    [a?is mǝŋkͻ aku mǝŋ kͻsmu ya? nunut gawe ǝmi] 

    ‘Ais, nanti aku ke kosmu, ya. numpang membuat mi (instan).’ 

P2: Tumben, anu ngapa? 

    [tumben, anu ŋapa?] 

    ‘Tidak biasanya, ada apa?’ 

P1: Aku ra sempet masak miki nang kos. Kencot koh. 

     [aku ra sǝmpǝt masak miki naŋ kos kǝñcͻt kͻh] 

     ‘Aku tidak sempat memasak di kos tadi. Lapar nih.’ 

(Data 03) 
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Bahasa Jawa ragam Ngoko memang terkesan kasar apabila diujarkan kepada seseorang 

yang baru dikenal, tapi merupakan bentuk pengakraban bagi mereka yang memang 

sudah akrab satu sama lain. Data 03 menunjukkan penggunaan bahasa Jawa dialek 

Kebumen, masih serumpun dengan dialek Banyumasan yang dikenal dengan bahasa 

Jawa ngapak. Penggunaan kata kencot (lapar), misalnya akan terasa kasar atau bahkan 

aneh di telinga penutur bahasa Jawa dengan dialek yang berbeda. Bahasa Jawa ragam 

Ngoko dialek Kebumen tersebut ditandai dengan penggunaan kata kencot (lapar), yang 

bila dalam bahasa Jawa standar adalah luwe. Penanda berikutnya pada dialek ngapak 

adalah penggunaan vokal [a] dan bukan [o], seperti pada kata ngapa ‘ada apa’, 

sebaliknya pada dialek medok akan disebutkan ngopo [ŋͻpͻ] dengan makna yang sama. 

Selain berdialek ngapak, ditemukan pula penggunaan bahasa Jawa dialek medok, 

yang ditandai dengan penggunaan glotal [?] dan bukannya [k], serta penggunaan vokal 

[o atau ͻ] dan bukannya [a]. Berikut data 27 menunjukkan penggunaan bahasa Jawa 

oleh penutur yang berasal dari Demak. Misalnya pada kata ‘apa’ [ͻpͻ], ‘masa’ [mͻsͻ?], 

dan ‘percaya’ [percͻyo]. Dialek medok juga ditandai dengan imbuhan n- pada nomina 

yang menyatakan tempat, seperti Demak menjadi ‘ndemak’ [ndǝma?] dengan glotal.  

 

KONTEKS: BEBERAPA MAHASISWA BERTEMU DENGAN TEMAN SATU 

ORGANISASI DI KAMPUS.    

P1: Lah iki kancamu? Cah LF? Kenal kowe karo wong kie? 

     [lah iki kancamu cah el-ef kǝnal kowe karͻ wͻŋ kiye] 

     ‘Lah ini temanmu? Anak LF? Kenal kamu sama anak ini?’ 

P2: Ora iki sa opo iko, OKPT. 

     [ͻra ?iki sa ͻpͻ ikͻ, o-ka-pe-te] 

     ‘Enggak ini satu apa itu, OKPT.’ 

P1: Oo sa OKPT 

     [o sa? o-ka-pe-te] 

     ‘Oo satu OKPT.’ 

P2: Wong Ndemak. 

     [wͻŋ ndǝma?] 

     ‘Orang Demak.’ 

P1: O kowe ndemak? 

     [o kowe ndǝma?] 

     ‘O kamu Demak.’ 

P3: Ho o. 
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     [hͻ?ͻ] 

P1: Moso? Ora percoyo aku. Umahmu ngendi? 

     [mͻsͻ? ?ora pǝrcͻyo ?aku. ?umahmu ŋǝndi] 

     ‘Masa? Tidak percaya aku. Rumahmu mana?’ 

(Data 27) 

 

Pengggunaan bahasa Jawa Ngoko juga ditemukan pada pesan teks Whatsapp 

yang dilakukan oleh seorang mahasiswa kepada saudara kandungnya. Bahasa Jawa 

yang digunakan pun merupakan bahasa Jawa medok dengan penutur berasal dari 

Klaten. Misalnya penulisan kata rodo, yo, dan rapopo. Seperti pada umumnya 

penulisan pesan teks penutur juga menggunakan penyingkatan pada beberapa kata.  

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MENAWARKAN NASI GORENG 

KEPADA KAKAKNYA MELALUI PESAN SINGKAT. 

P1: Ngomah udan ra? 

     ‘Rumah hujan tidak?’ 

P2: Udan tangise ati saiki wis rodo terang  

     Gelem nasi goreng ra, gelem ra 

     ‘(lirik lagu). Mau nasi goreng tidak, mau tidak?’ 

P1: Gelem, sa lemon tea ne 

     ‘Mau, sekalian teh lemonnya.’ 

P2: Ra enek 

     ‘Tidak ada.’ 

P1: Kon kukut ae bakule nek ra adol lemon tea. Es teh yo rapopo 

     ‘Suruh tutup saja penjualnya kalau tidak jual teh lemon. Es teh ya tidak apa-

apa.’ 

P2: Wis sukses ra butuh dodol wedang. Y  

     ‘Sudah sukses tidak butuh jual wedang. Iya.’ 

(Data 32) 

 

Pada media sosial Instagram, tidak banyak yang menggunakan bahasa Jawa 

sebagai caption. Lebih banyak digunakan untuk menjawab komentar-komentar para 

pengikut (followers) sesuai dengan pilihan bahasa mereka. Berikut data yang 

menunjukkan bahasa Jawa Ngoko yang digunakan sebagai caption. Bahasa Jawa 

Ngoko yang digunakan dalam caption berikut berdialek medok, dengan asal penutur 

dari Kudus. Penanda dialek medok adalah penggunaan kata ojo dan ndes yang 
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merupakan singkatan dari gondes, kata yang berkonotasi negatif dan digunakan hanya 

kepada teman dekat. 

 

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA DENGAN 

MENAMPILKAN FOTO BERSAMA DENGAN SAHABATNYA YANG SEDANG 

BERLARI DI PANTAI BARON.   

Ojo playon ndes, nyiprat ki lho! 

‘Jangan lari-lari, memercik ini lho!’ 

(Data 46) 

 

Di sisi lain penggunaan ragam Krama sangat jarang ditemukan dalam percakapan 

sehari-hari mahasiswa, lebih banyak disampaikan kepada orang tua. Namun, peneliti 

menemukan sebuah pertuturan dengan bahasa Jawa Krama oleh seorang mahasiswa 

kepada ayahnya melalui pesan teks. Penanda ragam Krama adalah penggunaan kata 

mboten ‘tidak’, dereng ‘belum’, dan lain sebagainya yang dituturkan oleh penutur P1 

sebagai bentuk kesopanan seorang anak kepada ayahnya, Berikut data yang dimaksud. 

 

KONTEKS: PESAN TEKS SEORANG MAHASISWA UNTUK 

MENGKONFIRMASI KEPULANGANNYA KEPADA AYAHNYA YANG JUGA 

MENANYAKAN PENERIMAAN UANG YANG DITRANSFER.    

P1: Kayake mboten saget, minggu iki geh mboten sios mantuk, wonten UTS 

     ‘Sepertinya tidak bisa, minggu ini juga tidak jadi pulang, ada UTS. 

P2: Duwite mpun bok cek, nek berase telas jajan a. 

     ‘Uangnya sudah kamu periksa, kalau berasnya habis jajan ya.’ 

P1: Dereng sempet ngecek. Ndara mpun masuk a. Mpun, dikirim. Suwun  

    ‘Belum sempat memeriksa. Mungkin sudah masuk. Sudah, dikirim. Terima 

kasih.’ 

(Data 48) 

 

4.1.1.3 Bahasa Inggris 

Wujud pilihan bahasa dengan menggunakan variasi tunggal bahasa, bahasa 

Inggris tidak banyak ditemukan, terutama dalam penggunaan bahasa lisan. Bahasa 

Inggris lebih banyak dipilih sebagai caption Intagram oleh para mahasiswa, sedangkan 

pada pesan teks, bahasa Inggris digunakan kepada seseorang secara khusus. Berikut 



55 

 

   

 

wujud pilihan bahasa Inggris oleh seorang mahasiswa kepada kekasihnya sebagai 

bentuk candaan yang mengandung romantisme. 

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA BERCAKAP MELALUI PESAN TEKS 

WHATSAPP DENGAN KEKASIHNYA. 

P1: Hi crush 

     ‘Hai pujaan hati.’ 

P2: I have bf 

     ‘Aku punya bf.’ 

P1: I have two Lamborghini avendor, and 1 buggati super sport and 1 private jet 

     ‘Aku punya dua (mobil) lamborgini avendor, sebuah buggati super sport, dan 

sebuah jet pribadi.’ 

P2: Heheh…. Bf=breakfast, where did you get that? 

     ‘Heheh…. Bf=sarapan, di mana kamu mendapatkan itu? 

P1: In GTA 5 

     ‘Di (permainan) GTA 5.’ 

(Data 36) 

 

Adapun pada penggunaan caption Instagram dapat dilihat pada konteks yang 

menampilkan foto diri seorang mahasiswa sebagai ungkapan kebahagiaannya memiliki 

memori dengan teman-temannya. Berikut data 42 yang menunjukkan hal tersebut. 

  

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA DENGAN 

MENAMPILKAN FOTO DIRINYA SEDANG BERADA DI UNGARAN (SAAT 

ITU SEDANG BERKEMAH DENGAN TEMAN-TEMAN DEKATNYA DI 

PERKEMAHAN MAWAR). 

Ready for the next journey? It’s nice have a lil memories about you 

‘Siap untuk perjalanan berikutnya? Sangat menyenangkan memiliki sedikit 

kenangan tentangmu.’ 

(Data 42) 

 

4.1.2 Alih Kode 

Alih kode merupakan peralihan kode (bahasa) dari kode yang satu ke kode yang 

lain. Hal ini dapat terjadi karena penutur mampu menguasai dua atau lebih bahasa yang 

dapat digunakan secara bergantian bergantung pada mitra tutur dan situasi yang 
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melekat pada peristiwa tutur (situational code switching). Alih kode juga dapat terjadi 

karena adanya perubahan topik yang membutuhkan perhatian oleh mitra tutur 

(metaphorical code switching). Selain itu, terdapat bentuk-bentuk alih kode, yaitu alih 

kode yang terjadi antarkalimat, alih kode yang terjadi dalam sebuah kalimat, serta alih 

kode yang berupa penggunaan simbol sebuah bahasa ke dalam bahasa lain. 

 

4.1.2.1 Alih Kode Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa 

Alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa merupakan peralihan kode dari yang 

mula-mula penutur menggunakan bahasa Indonesia kemudian beralih kode ke dalam 

bahasa Jawa. Berikut beberapa data yang menunjukkan peralihan kode dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Jawa.  

 

KONTEKS: MAHASISWA MEMBAHAS TUGAS MATA KULIAH 

PENYUNTINGAN SETELAH KELUAR DARI KELAS. 

P1: Iya, penyuntingan kita ke Humam. Eh, takoklah mbok aku salah. 

     [iya pǝñuntiŋan kita kǝ humam eh takͻ?lah mbo? aku salah] 

     ‘Iya penyuntingan kita (mengumpulkan) ke Humam. Eh, tanyalah barangkali      

    aku salah.’ 

P2: He eh, iki meh ppt opo esai? 

     [hɛ?ɛh iki meh pepete ͻpͻ esay] 

     ‘Iya, ini mau (bentuk) ppt atau esai?’ 

P1: Durung nggarap aku kok. Itu si Nanik udah selesai. 

     [durUŋ ŋgarap aku ko? itu si nanik udah sǝlǝsay] 

     ‘Belum mengerjakan aku kok. Itu si Nanik sudah selesai.’  

(Data 04) 

 

Berdasarkan data 04, penutur P1 melakukan alih kode dari bahasa Indonesia ke 

bahasa Jawa ragam Ngoko ditunjukkan pada kalimat “Iya, penyuntingan kita ke 

Humam. Eh, takoklah mbok aku salah.” Penutur P1, melakukan alih kode antarkalimat, 

yaitu kalimat pertama dinyatakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, lalu kalimat 

berikutnya ia melakukan alih kode dengan menggantikan bahasa Indonesia tersebut 

dengan bahasa Jawa. Alih kode ini merupakan jenis alih kode metaforikal, yang terjadi 

saat penutur ingin mitra tutur mengkonfirmasi informasi yang didapatkannya.  
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KONTEKS: BEBERAPA MAHASISWA MEMBICARAKAN TEMAN MEREKA 

YANG WISUDA TIDAK DIHADIRI OLEH TEMAN-TEMANNYA 

P1: Eh, pas wisuda aku juga dateng ke wisuda temenku, dia sendirian loh.  

     [?εh, pas wisuda ?aku juga datәŋ kә wisuda tәmәnku, diya sәndiriyan lↄh] 

P2: Sama pacarnya? 

     [sama pacarña] 

P1: Ya iyalah sama siapa lagi? 

     [ya?iyalah sama siyapa lagi] 

P3: Mungkin nggak itu, temen-temennya nggak tau, nggak undang-undang. 

Kalian tuh ih. 

     [muŋkin ŋga? ?itu, tәmәn-tәmәnña ŋga? ta?u, ŋga? ?undaŋ-?undaŋ. kaliyan 

tuh ih]  

P1: Besok kalo aku sidang datang ya, Guys. Gini-gini mantan komting.  

     [besↄk kalↄ ?aku sidaŋ dataŋ ya, ga?is. gini-gini mantan kↄmtiŋ] 

P3: Nyong apan meneng-meneng bae lah. Ngko ujug-ujug nyebar undangan.  

     [ŋↄŋ ?apan mәnↄŋ-mәnәŋ ba?e lah. Ŋko ?ujug-?ujug ñәbar ?undaŋan] 

     ‘Aku mau diam-diam aja lah. Nanti tiba-tiba sebar undangan.’ 

(Data 17) 

 

Data 17 juga merupakan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dilakukan 

oleh penutur P3. Pada kalimat sebelumnya, penutur P3 mula-mula menggunakan 

bahasa Indonesia, karena adanya perubahan situasi, ia kemudian mengubah bahasa 

Indonesia tersebut menjadi bahasa Jawa. Situasi yang berubah ialah dari situasi yang 

santai, antarpenutur menggunakan bahasa Indonesia. Penutur P3 pada akhirnya 

mengubah situasi yang santai itu menjadi situasi akrab, yang mana bahasa Jawa 

menunjukkan bahasa keakraban antarpenutur. Kalimat yang menunjukkan ialah 

“Mungkin nggak itu, temen-temennya nggak tau, nggak undang-undang. Kalian tuh 

ih.” Setelah mendapat respons dari penutur P1 ia menjawab dengan menggunakan 

bahasa Jawa berdialek Banyumasan, “Nyong apan meneng-meneng bae lah. Ngko 

ujug-ujug nyebar undangan.”  

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MEMBUAT STATUS WHATSAPP YANG 

MENAMPILKAN FOTO ARTIS DENGAN RAMBUT PIRANG DISERTAI 

CAPTION YANG KEMUDIAN MENDAPAT TANGGAPAN DARI SEORANG 

TEMAN. 

P1: Keknya punyaku kurang terang, okesip mari kita warna lagi ehe. 

P2: Mirip kue tek  

     ‘Mirip kamu itu.’ 
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P1: Ngece popie jane leh kw ki 

     ‘Menghina kamu ya?’ 

P2: Tenan eg. Tp pipine matoh kue. Pokok.e mirip  

     ‘Benar kok. Tapi pipinya tembam kamu. Pokoknya mirip.’ 

(Data 49) 

 

Pada pesan Whatsapp juga ditemukan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa 

yang terjadi karena adanya mitra tutur yang mengomentari status yang ditulisnya. 

Penutur P1 menuliskan status dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mitra 

tutur (P2) mengomentari dengan menggunakan bahasa Jawa. Oleh karena itu, penutur 

melakukan alih kode untuk menyesuaikan bahasa yang digunakan mitra tutur. Penutur 

P1 mula-mula menuliskan caption “Keknya punyaku kurang terang, okesip mari kita 

warna lagi ehe.” Lalu ia mendapat respon dengan bahasa Jawa, sehingga jawaban 

berikutnya ia pun menggunakan bahasa Jawa “Ngece popie jane leh kw ki.” 

 

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA YANG 

MENAMPILKAN FOTO DIRI DENGAN SEGELAS KOPI DI MEJA. 

“Kau tau? Hidup itu seperti paduan minuman ini. Ada yg pahit, ada juga yg 

manis. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi, reguklah keduanya. 

Baik yang pahit maupun yang manis. Karena saat kita merasakan itu semua, 

perasaan pun akan menjadi lebih baik. Ah, piye to? Pokoe ngono lah ya. Srutup 

dulu..” 

(Data 50) 

 

Penggunaan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa terjadi pula pada media 

sosial Instagram berupa caption oleh seorang mahasiswa ketika dia menyampaikan 

sebuah filosofi hidup melalui secangkir kopi. Mula-mula penutur menggunakan bahasa 

Indonesia untuk menerangkan filosofinya, tetapi kemudian beralih kode dengan 

menggunakan bahasa Jawa karena penutur tidak yakin akan kebenaran pendapatnya 

iitu. Alih kode ini, dapat dikatakan sebagai alih kode situasional yang mana penutur 

mengubah situasi yang mula-mula serius menjadi lebih akrab. 
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4.1.2.2 Alih Kode Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia 

Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia terjadi ketika penutur mula-mula 

menggunakan bahasa Jawa lalu beralih bahasa menjadi bahasa Indonesia. Data yang 

menunjukkan peralihan kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia adalah sebagai 

berikut. 

 

KONTEKS: MAHASISWA MEMBAHAS TUGAS MATA KULIAH 

PENYUNTINGAN SETELAH KELUAR DARI KELAS. 

P1: Iya, penyuntingan kita ke Humam. Eh, takoklah mbok aku salah. 

     [iya pǝñuntiŋan kita kǝ humam eh takͻ?lah mbo? aku salah] 

     ‘Iya penyuntingan kita (mengumpulkan) ke Humam. Eh, tanyalah barangkali      

    aku salah.’ 

P2: He eh, iki meh ppt opo esai? 

     [hɛ?ɛh iki meh pepete ͻpͻ esay] 

     ‘Iya, ini mau (bentuk) ppt atau esai?’ 

P1: Durung nggarap aku kok. Itu si Nanik udah selesai. 

     [durUŋ ŋgarap aku ko? itu si nanik udah sǝlǝsay] 

     ‘Belum mengerjakan aku kok. Itu si Nanik sudah selesai.’  

(Data 04) 

 

Berdasarkan data 04, penutur P1 selain melakukan alih kode dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Jawa ragam Ngoko juga melakukan sebaliknya. Kalimat yang 

menampilkan alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia ada pada respons terakhir 

penutur P1, yaitu kalimat “Durung nggarap aku kok. Itu si Nanik udah selesai. Penutur 

P1, melakukan alih kode antarkalimat, yaitu kalimat pertama dinyatakan dengan 

menggunakan bahasa Jawa, lalu kalimat berikutnya penutur melakukan alih kode 

dengan menggantikan bahasa Jawa tersebut dengan bahasa Indonesia. Alih kode ini 

merupakan jenis alih kode metaforikal, yang terjadi saat penutur ingin mitra tutur 

memberikan informasi yang didapatkannya untuk menegaskan sekaligus supaya 

mendapat perhatian lebih oleh mitra tutur. 

 

KONTEKS: BEBERAPA MAHASISWA MELAKUKAN PANGGILAN VIDEO 

KEPADA SEORANG TEMAN YANG TIDAK MENGIKUTI UJIAN LISAN DI 

KAMPUS DAN SAAT INI SEDANG BERBULAN MADU.  
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P4: Koe wis meteng? 

     [kↄwe wis mәtәŋ] 

     ‘Kamu udah hamil?’ 

P2: Ahahaha, belum belum. 

     [?ahahaha, bәlum bәlum] 

P4: Ndang ngisi lah, Yun, aja suwe-suwe. 

     [ndaŋ ŋisi lah, yun, ?aja suwe-suwe] 

    ‘Cepet isi lah, Yun, jangan lama-lama.’ 

P1: Yun, Yun, kok siang-siang udah keramas, abis ngapain? 

     [yun, yun, kↄ? siyaŋ-siyaŋ ?udah kәramas, ?abis ŋapa?in] 

P4: Yuyun, Yuyun, seminggu dua kali aja jangan keseringen. 

    [yuyun, yuyun sәmiŋgu duwa kali ?aja jaŋan kәsәriŋәn] 

P1: Eh, bagus tuh maksimal tiga kali, Yun, nanti awet muda 

     [?eh, bagus tuh maksimal tiga kali, yun, nanti awet muda] 

P4: Jangan sering-sering nanti kalo sering-sering malah nggak jadi. 

     [jaŋan sәriŋ-sәriŋ nanti kalↄ sәriŋ-sәriŋ malah ŋga? jadi] 

P2: Edan tenan, Bocah. Selamat ujian teman-teman. 

     [?edan tәnan, bↄcah. sәlamat ?ujiyan tәman-tәman] 

(Data 22) 

 

Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dilakukan oleh penutur P4 dalam 

sebuah panggilan video bersama dengan teman-temannya di kampus kepada seorang 

teman yang sedang berbulan madu. Sebelumnya penutur P4 merespons panggilan 

video tersebut dengan menggunakan bahasa Jawa, kemudian penutur P4 beralih kode 

ke bahasa Indonesia ketika memberi saran kepada penutur P2. Peralihan kode yang 

terjadi pada data 22 merupakan jenis alih kode metaforikal yang mana penutur 

mengubah situasi yang mulanya santai menjadi lebih serius dengan mengubah bahasa 

yang digunakannya.  

 

4.1.2.3 Alih Kode Bahasa Jawa ke Bahasa Arab 

Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Arab terjadi ketika penutur sebelumnya 

menggunakan bahasa Jawa lalu beralih kode ke Bahasa Arab. Bentuk alih kode ini 

merupakan bentuk simbolis (emblematic switching) yang mana alih kode ini berupa 

penggunaan simbol bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa, biasanya berupa ucapan atau 

sapaan salam oleh seorang penganut agama Islam. Atau dapat juga berupa kalimat-

kalimat tertentu untuk mengungkapkan sesuatu secara Islami. Berikut data yang 

menunjukkan adanya alih kode bahasa Jawa ke bahasa Arab. 
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KONTEKS: DUA ORANG MAHASISWA MEMBICARAKAN PAKET TELEPON 

YANG MEMBUAT PULSA SALAH SEORANG DARI MEREKA TERPOTONG 

MELALUI MEDIA TELEPON. 

P1: Wis ya pateni ndisit. 

     [wis ya pateni ndisit] 

     ‘Sudah ya, matikan dulu.’ 

P2: Ya, oke, Ais. 

     [ya, ?oke, ?a?is] 

P1: Ngko telfon maning. Assalamu’alaikum. 

     [?ǝŋkͻ telfͻn maniŋ. ?asalamuŋala?ikum] 

     ‘Nanti telepon lagi. Assalamu’alaikum] 

P2: Wa’alaikum salam wr.wb. 

     [waŋala?ikum salam warͻhmatulohiwabarͻkatuh] 

(Data 26) 

 

Potongan dari data 26 tersebut menunjukkan adanya peralihan kode bahasa Jawa 

ke bahasa Arab. Alih kode tersebut terjadi ketika penutur P1 ingin menutup percakapan 

melalui telepon dengan mengucapkan salam berbahasa Arab, sedangkan pada mulanya 

ia menggunakan bahasa Jawa untuk bercakap-cakap dengan mitra tuturnya. Kalimat 

“Assalamu’alaikum.” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

“Kesejahteraan bagi kalian.” Sapaan salam ini merupakan ciri khas seorang penganut 

agama Islam, baik untuk membuka maupun menutup pembicaraan dengan sesama 

muslim.  

 

KONTEKS: SEORANG ADIK TINGKAT MENANYAKAN TENTANG 

BIMBINGAN KEPADA KAKAK TINGKATNYA YANG BERADA DI 

SEMESTER AKHIR.    

P1: Koe meh bimbingan neh? 

     ‘Kamu mau bimbingan lagi?’ 

P2: Orak meh nyiapke gow bimbingan ki. 

     ‘Tidak, mau menyiapkan bahan untuk bimbingan ini.’ 

P1: Emng meh bimbingan kapan neh? Perasaan we rajin banget bimbingan 

     ‘Memang mau bimbingan kapan lagi? Perasaan kamu sangat rajin 

bimbingan.’ 

P2: Sesuk insaallah nek wes siap. Rajin dong biar cepet lulus o. 

     ‘Besok, In syaa Allah kalou sudah siap. Rajin dong supaya cepat lulus. 

P1: Masyaallah. 
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     ‘Ma syaa Allah.’  

P2: Butuh perjuangan o 

     ‘Butuh perjuangan lho.’ 

(Data 53) 

 

Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Arab juga terjadi pada pembicaraan melalui 

pesan teks Whatsapp pada data 53. Baik penutur P1 dan penutur P2 melakukan alih 

kode ini untuk mengungkapkan sesuatu secara Islami. Kalimat “In syaa Allah.” yang 

dituturkan oleh P1 merupakan bentuk ungkapan janji yang melibatkan Tuhannya, yaitu 

“Jika Allah menghendaki.” Adapun kalimat “Masyaa Allah” merupakan ungkapan 

kekaguman yang maknanya “Inilah yang diinginkan Allah.”  

 

4.1.2.4 Alih Kode Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab 

Alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Arab merupakan alih kode yang terjadi 

ketika penutur pada mulanya menggunakan bahasa Indonesia lalu melakukan peralihan 

kode bahasa ke dalam bahasa Arab. Seperti alih kode bahasa Jawa ke bahasa Arab 

sebelumnya, alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Arab juga terjadi karena 

penggunaan simbol dari bahasa Arab yang sebagai peralihan kode dari bahasa 

Indonesia, sehingga dapat dikatakan sebagai alih kode bentuk simbolis (emblematic 

switching). Beberapa data yang menunjukkan peralihan kode bahasa Indonesia ke 

bahasa Arab sebagai berikut. 

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MEMBUAT STATUS WHATSAPP YANG 

MENUNJUKKAN POTONGAN PERCAKAPAN DENGAN SEORANG TEMAN 

DI HARI VALENTINE LALU MENDAPAT KOMENTAR DARI TEMANNYA 

YANG LAIN. 

P1: Kesiannn  

P2: Ir, nyong yaa pengen rah lah wkwkwk 

     ‘Ir, aku juga ingin wkwkwk.’ 

P1: Astaghfirullah. Aku bukan penjual coklat kakak. 

(Data 51) 

 

Alih kode ini dilakukan oleh penutur P1 untuk mengungkapkan rasa terkejut 

karena permintaan temannya. Mula-mula penutur P1 menggunakan bahasa Indonesia 
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ketika menuliskan caption untuk keterangan gambar potongan percakapannya dengan 

seorang teman yang meminta coklat kepadanya di hari valentine. Kemudian temannya 

yang lain memberikan komentar dengan meminta hal yang sama (coklat), sehingga 

dengan serta merta penutur P1 menggunakan ungkapan istigfar untuk menunjukkan 

keterkejutannya. Kalimat “Astagfirullah.” memiliki makna “Aku memohon ampunan 

Allah.”   

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA YANG BERBINIS KATERING 

MENDAPAT PESANAN DARI PELANGGAN. MELALUI PESAN TEKS. 

P1: Haloo kak, bisa pesen snack ga kak? Buat acara pelantikan LK BSO 150. 

P2: Alhamdulillah, bisa dek. Untuk tanggal berapa yah dek? Dan diantar jam 

berapa? Ada request menu nya dek? Oh iya, pesan 150 itu untuk harga berapa 

Dek? 

(Data 52) 

 

Jika pada data 51 penutur mengungkapkan rasa terkejut, pada data 52 

menunjukkan hal sebaliknya. Penutur P2 pada data 52 mengungkapkan rasa syukur 

dengan bacaan hamdalah yang memiliki makna “Segala puji bagi Allah.” Alih kode ini 

terjadi ketika seorang pelanggan memesan banyak makanan ringan kepada penutur P2 

sebagai seorang pebisnis katering. Sebagai ungkapan kegembiraan dan rasa syukur 

inilah alih kode tersebut terjadi.  

 

4.1.3 Campur Kode 

Campur kode merupakan penggunaan dua kode (bahasa) dalam suatu pertuturan. 

Campur kode terjadi apabila dalam sebuah peristiwa tutur, penutur menyisipkan unsur-

unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakannya. Penyisipan unsur-unsur 

bahasa lain dapat berbentuk kata, frasa, reduplikasi, idiom, dan blaster. Dalam 

penelitian ini, peneliti menemukan beberapa wujud campur kode, yaitu campur kode 

bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, campur kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, 

campur kode bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, campur kode bahasa Indonesia ke 

bahasa Inggris, campur kode bahasa Inggris ke bahasa Jawa, dan campur kode bahasa 

Jawa ke bahasa Inggris.  
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4.1.3.1 Campur Kode Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jawa 

Campur kode bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa adalah sebuah peristiwa 

tutur yang mana penutur melakukan penyisipan unsur bahasa Indonesia ke dalam 

bahasa Jawa yang saat itu digunakan. Berikut beberapa tuturan pada data yang 

menunjukkan adanya campur kode bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa. 

 

KONTEKS: MAHASISWA MENANYAKAN KEBERADAAN ROKOK.  

P1: Iki ono asbake ono, rokoke ning ndi? 

     [?iki ?ͻnͻ ?asbake ?ͻnͻ rͻkͻ?e nIŋ ndi] 

     ‘Ini ada asbaknya, rokoknya di mana?’ 

P2: Cuk bawa nggak? 

     [cuk bawa ŋga?] 

     ‘Cuk (jancuk), bawa nggak (rokok)?’ 

P1: Enggak, ora titip ok 

     [ǝŋga? ͻra titIp o?] 

     ‘Enggak, kan nggak nitip.’ 

P2: Emang masih ada 

     [emaŋ masih ada] 

P1: Esih sek wingi 

     [?ǝsIh se? wiŋi] 

     ‘Masih yang kemarin.’ 

(Data 12) 

 

Peristiwa campur kode pada data 12 merupakan penyisipan kata bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Jawa. Penutur P1 mula-mula menggunakan bahasa Jawa 

ketika bercakap dengan penutur P2. Lalu ketika penutur P2 menanggapi pertanyaannya 

dengan bahasa Indonesia, penutur P1 mencampurkan kata bahasa Indonesia enggak 

sebagai respons. Hal ini karena penutur P1 mempertimbangkan mitra tutur yang 

bercakap dengan bahasa Indonesia, meskipun kata pada kalimat berikutnya kembali 

menggunakan bahasa Jawa. 

 

KONTEKS: DUA ORANG MAHASISWA BERCAKAP-CAKAP MELALUI 

TELEPON MEMBAHASA TENTANG CHEMISTRY. 

P1: Aku sebenere mau ra arep telfon kowe lho. 

     [?aku sәbәnәre ma?u ra ?arәp telfↄn kↄwe lo] 

     ‘Aku sebenarnya tadi nggak mau telepon kamu lho.’ 
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P2: Trus? Nangapa telfon? 

      [tәrus naŋapa telfↄn] 

    ‘Terus? Kenapa telepon?’ 

P1: Ora ngerti. Jangan-jangan kowe memanggilku ya, kon telfon? 

     [?ↄra? ŋәrti. jaŋan-jaŋan kↄwe mәmaŋgilku ya kↄn telfↄn] 

     ‘Nggak tahu. Jangan-jangan kamu memanggilku ya, suruh telepon?’ 

(Data 24) 

 

Penggalan data 24 juga menunjukkan adanya campur kode bahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Jawa melalui telepon yang dilakukan oleh penutur P1. Penutur P1 

menggunakan bahasa Jawa ketika bercakap dengan penutur P2, lalu melakukan 

penyisipan berupa reduplikasi kata jangan menjadi jangan-jangan. Kata jangan-

jangan memang tidak familiar apabila dipadankan dengan bahasa Jawa, yaitu ‘aja-aja’, 

karena itulah penutur P1 menggunakan kata reduplikasi jangan-jangan dibandingkan 

menggunakan kata aja-aja itu sendiri. Selain itu, penutur P1 juga melakukan 

penyisipan kata bahasa Indonesia pada kata memanggilku. Hal ini terjadi karena 

penutur P1 memiliki keterbatasan linguistik pada kata tersebut. Kata ‘memanggil’ 

dalam bahasa Jawa bisa digunakan kata ngundang dari asal kata undang yang memiliki 

makna ‘panggil’.  

 

4.1.3.2 Campur Kode Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia 

Jika sebelumnya sudah dibahas mengenai campur kode bahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Jawa, sebaliknya campur kode bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia 

merupakan campur kode yang menyisipkan unsur bahasa Jawa ke dalam bahasa 

Indonesia yang saat itu sedang digunakan oleh penutur. Beberapa data yang 

menampilkan adanya campur kode tersebut adalah sebagai berikut. 

 

KONTEKS: MAHASISWA MENANYAKAN PERKULIAHAN KEPADA DOSEN 

MELALUI PESAN TEKS. 

P1: Ngapunten, Mas Rahmat, pagi ini ada kelas di linguistik mata kuliah 

Jurnalistik Media Cetak. Ada kelas mboten, Mas? 

 ‘Maaf, Mas Rahmat, pagi ini ada kelas di linguistik mata kuliah Lingusitik 

Media Cetak. Ada kelas tidak, Mas?’ 
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P2: Saya masih mengikti diklat di Depok sampai 22 Maret. Coba kontak Pak 

Burhan dulu ya. Kalau Pak Burhan tidak bisa kita liburkan dulu. 

 ‘Saya masih mengikuti diklat di Depok sampai 22 Maret. Coba kontak Pak 

Burhan dulu ya. Kalau Pak Burhan tidak bisa kita liburkan dulu.’ 

P1: Nggih, Mas, Pak Burhan sedang seminar di Padang. Matur nuwun. 

 ‘Iya, Mas, Pak Burhan sedang seminar di Padang. Terima kasih.’ 

(Data 05) 

 

Data 05 merupakan penggunaan campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa 

Jawa ragam Krama. Ragam Krama dipilih karena yang diajak bicara (meskipun dalam 

bentuk tulis) adalah orang yang lebih tua dan dihormati (dosen). Setidaknya terdapat 

empat kata bahasa Jawa yang disisipkan ke dalam bahasa Indonesia pada data tersebut, 

yaitu kata ngapunten, mboten, nggih, dan matur nuwun. Kata-kata tersebut secara 

berturut-turut memiliki padanan kata maaf, tidak, iya, dan terima kasih. Kata-kata 

tersebut umum digunakan karena dinilai lebih sopan apabila digunakan kepada orang 

yang lebih tua, serta menunjukkan bahwa penutur merupakan orang Jawa yang 

mengerti unggah-ungguh berbahasa.  

 

KONTEKS: SEORANG PELANGGAN BERTANYA TENTANG KESEDIAAN 

MEMBUATKAN LEMARI KEPADA SEORANG MAHASISWA. 

P1: Dek 

P2: Dalem mbak. Gmn? 

     ‘Dalem, Mbak. Bagaimana?’ 

P1: Bapakmu ndak bisa bikin kek gitu (gambar lemari). Tp kayunya gasah yg jati 

     ‘Bapakmu bukannya bisa bikin seperti itu, tapi kayunya tidak usah yang jati.’ 

P2: Ndk bikin mbak 

     ‘Tidak bikin, Mbak.’ 

 (Data 31) 

 

Penggunaan campur kode bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia juga terjadi 

pada penggalan data 31. Penutur P2 sebagai seorang mahasiswa yang ayahnya 

merupakan pengrajin ukiran dari kayu, sedangkan P1 merupakan calon pelanggan. 

Penutur P2 pada data tersebut menggunakan kata dalem dan ndak (ndk adalah bentuk 

singkat dalam bahasa tulis dari ndak) yang merupakan kata bahasa Jawa. Penggunaan 

kata dalem oleh penutur P2 karena pada mulanya penutur P1 menyebutnya sebagai 

‘dek’ yang berarti bahwa penutur P1 lebih tua usianya dari penutur P2 sehingga penutur 
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P2 menjawabnya dengan menggunakan kata dalem. Kata dalem memiliki padanan kata 

dengan kata ‘saya’. Bentuk kata ini umum digunakan oleh penutur bahasa Jawa ketika 

menjawab panggilan orang lain secara sopan. Adapun kata ndak ‘tidak atau bukan’ 

digunakan oleh penutur P2 sebagai respons atas pertanyaan penutur P1 yang juga 

menggunakan kata ndak sebagai pilihan jawaban yang dipilih oleh penutur P2.  

 

4.1.3.3 Campur Kode Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia 

Campur kode bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk 

campur kode yang dilakukan dengan menyisipkan unsur bahasa Inggris ke dalam 

bahasa Indonesia. Data-data berikut memperlihatkan penggunaan campur kode 

tersebut. 

 

KONTEKS: BEBERAPA MAHASISWA MEMBICARAKAN TEMAN MEREKA 

YANG WISUDA TIDAK DIHADIRI OLEH TEMAN-TEMANNYA 

P1: Eh, pas wisuda aku juga dateng ke wisuda temenku, dia sendirian loh.  

     [?εh, pas wisuda ?aku juga datәŋ kә wisuda tәmәnku, diya sәndiriyan lↄh] 

P2: Sama pacarnya? 

     [sama pacarña] 

P1: Ya iyalah sama siapa lagi? 

     [ya?iyalah sama siyapa lagi] 

P3: Mungkin nggak itu, temen-temennya nggak tau, nggak undang-undang. 

Kalian tuh ih. 

     [muŋkin ŋga? ?itu, tәmәn-tәmәnña ŋga? ta?u, ŋga? ?undaŋ-?undaŋ. kaliyan 

tuh ih]  

P1: Besok kalo aku sidang datang ya, Guys. Gini-gini mantan komting.  

     [besↄk kalↄ ?aku sidaŋ dataŋ ya, ga?is. gini-gini mantan kↄmtiŋ] 

(Data 17) 

 

Campur kode bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia terlihat pada 

penggunaan kata guys oleh penutur P1. Pada mulanya, penutur P1 menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, lalu menyisipkan kata bahasa Inggris tersebut. 

Kata guys dalam bahasa Indonesia memiliki makna ‘teman atau kawan’ yang mana 

dalam percakapan kelompok tersebut penutur P1 pada kalimat terakhir memiliki 

maksud supaya teman-temannya datang ke sidang skripsinya, tidak seperti teman yang 
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mereka bicarakan (wisuda tidak dihadiri oleh teman-teman). Kata guys sendiri 

merupakan bentuk jamak, sehingga sudah mencakup semua yang dimaksud oleh 

penutur. Penutur P1 tidak perlu menyebut dengan kata ‘teman-teman’, tetapi cukup 

menggunakan kata guys.  

  

KONTEKS: DUA ORANG MAHASISWA BERCAKAP-CAKAP MELALUI 

TELEPON MEMBAHASA TENTANG CHEMISTRY. 

P1: Jangan-jangan? Wejan tenan ik. Telung menit kemudian aku nelfon. 

     [jaŋan-jaŋan wejan tәnan ik. tәluŋ mәnit kәmudiyan ?aku nelfↄn] 

     ‘Jangan-jangan? Gila bener. Tiga mnit kemudian aku telepon.’ 

P2: Waw, jangan-jangan ada chemistry sedang berlangsung di antara kita. 

     [waw, jaŋan-jaŋan ?ada cemistri sәdaŋ bәrlaŋsuŋ di ?antara kita] 

P1: Wejan, ora usah mbahasi chemistry. 

     [wejan, ?ↄra ?usah mbahasi cemistri] 

     ‘Gila, nggak usah membahas kecocokan.’ 

P2: Lebay! 

     [lәbay] 

P1: Lebay! 

 [lәbay] 

(Data 24) 

 

Data 24 menunjukkan penggunaan kata chemistry yang merupakan kata bahasa 

Inggris. Pada data tersebut, penutur P2 menggunakan bahasa Indonesia lalu 

menyisipkan kata chemistry untuk mengungkapkan reaksi adanya kecocokan di antara 

mereka. Penggunaan kata chemistry dilakukan untuk mempersingkat maksud yang 

ingin disampaikan oleh penutur P2, sebab apabila dijelaskan ke dalam bahasa 

Indonesia chemistry memiliki maksud ‘suatu reaksi kimia pada hubungan manusia 

yang menimbulkan adanya kecocokan’.  

 

4.1.3.4 Campur Kode Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris 

Campur kode bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris yang ditemukan pada 

penelitian ini berupa penggunaan blaster, yaitu penyisipan afiksasi bahasa Indonesia 

ke dalam kata bahasa Inggris. Berikut data yang menunjukkan adanya penyisipan 

blaster bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. 
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KONTEKS: DUA ORANG MAHASISWA MELAKUKAN PANGGILAN 

TELEPON DAN MEMBICARAKAN TENTANG MENGHABISKAN LIBURAN 

DAN SEMPRO. 

P1: Password-nya dong, luwak white coffee? Ahahaha. 

     [paswodñ dↄŋ, luwak wa?et kↄpi ahahaha] 

P2: Apa sih password-e nyong ora ngerti. 

     [?apa sih paswod-e ñↄŋ ?ↄra ŋәrti] 

     ‘Apa sih kata sandinya, aku nggak tau?’ 

P1: Kopi nikmat nyaman di perut. 

     [kↄpi nikәmat ñaman di pәrut] 

P2: Yeay, anda menang! 

     [yey, ?anda mәnaŋ] 

(Data 23) 

 

Pada data 23 tersebut, yang menunjukkan adanya penyisipan blaster bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Inggris adalah kata password-nya. Password merupakan 

kata bahasa Inggris yang maknanya ‘kata sandi’.  Lalu kata password tersebut 

mendapat imbuhan (afiks) bahasa Indonesia berupa klitik –nya, sehingga menjadi 

password-nya. Klitik –nya sendiri menyatakan pronominal benda yang menyatakan 

milik. Kata password memang umum digunakan oleh masyarakat luas karena lebih 

singkat dan mudah diingat daripada menggunakan frasa ‘kata sandi’. Adapun dalam 

konteks kalimat “Password-nya dong, luwak white coffee? Ahahaha.” kata password-

nya mengandung makna kata sandi yang dimiliki oleh dia (luwak white coffee: merek 

kopi). 

 

KONTEKS: SEORANG PELANGGAN BERTANYA TENTANG KESEDIAAN 

MEMBUATKAN LEMARI KEPADA SEORANG MAHASISWA. 

P1: Looohh ndak bisa request? Emang ndak ngelayani apa ndak bisa bikin kayak 

gitu dek? Bingung ni suamiku meh beli di mana pikirku bapakmu bisa 

     ‘Loh tidak bisa request? Memang tidak melayani apa tidak bisa bikin seperti 

itu, Dik? Bingung ini, suamiku mau beli di mana pikirku bapakmu bisa.’ 

P2: Ndk nglayani mbk. Cuman nglayani barang2 gede soalnya klo bikin kek gitu 

ntr rugi di tenaga dan waktunya. Dan emg khusus jati tok ndk pernah yg lain 

:) Bisanya bisa. Tp emg dr dulu ndk pernah nglayani pesenan semacam itu. 

Kan sampean kemarin dh smpet tak saranin yg di Jepara itu sama yg tak kasih 

kontak e tmnku yg furniture an. Itu malah smg kok. Lbh dkt drpd jauh2 

mahalan di pengiriman juga lo 
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     ‘Tidak melayani, Mbak. Hanya melayani barang-barang besar soalnya kalau 

membuat seperti itu nanti rugi ditenaga dan waktunya. Dan memang khusus 

jati saja, tidak pernah yang lain. Bisanya bisa, tapi memang dari dulu tidak 

pernah melayani pesanan semacam itu. Kan Anda kemarin sudah sempat saya 

sarankan yang di Jepara itu sama yang tak kasih kontaknya temenku yang 

furniture-an. Itu malah Semarang kok. Lebih dekat daripada jauh-jauh, 

mahalan di pengiriman juga lho.’ 

(Data 31) 

 

Penyisipan blaster bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris juga tampak pada 

penggunaan kata furniture-an. Kata furniture merupakan nomina bahasa Inggris yang 

memiliki padanan makna dengan kata ‘mebel’. Lalu kata tersebut mendapat imbuhan 

(afiks) bahasa Indonesia berupa sufiks –an sehingga kata furniture tidak lagi berkelas 

nomina, tetapi sudah berganti menjadi verba. Setalah menjadi verba furniture-an 

berarti suatu tindakan menghasilkan mebel.   

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MENCERITAKAN KELUHANNYA 

TENTANG MENJADI DEWASA YANG TERNYATA HANYA OMONG 

KOSONG. 

P1: Saya normal. Menjadi dewasa ternyata se-bulshit ini ya 

P2: Katamu saja  

P1: Gak gini lohh. Cowo punya sahabat cowo yang deket banget sering dikatain 

gak normal, punya sahabat cewe dikira menyimpang disuruh hati2 ntar 

baper… 

P2: Iya bun iya 

(Data 35) 

 

Selain itu, penyisipan blaster bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris terlihat 

pada penggunaan kata se-bulshit. Kata bulshit merupakan kata umpatan bahasa Inggris 

yang memiliki padanan makna dengan kata ‘omong kosong’. Lalu kata tersebut 

mendapat imbuhan (afiks) bahasa Indonesia berupa prefiks se-. Namun pada konteks 

kalimat “Saya normal. Menjadi dewasa ternyata se-bulshit ini ya.” imbuhan se- tersebut 

merupakan bentuk terikat yang mengandung makna ‘sama’ sehingga kata se-bulshit 

memiliki makna ‘sama omong kosong’.  
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4.1.3.5 Campur Kode Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Jawa 

Campur kode bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa merupakan penyisipan unsur 

bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa. Dalam penelitian ini, ditemukan penyisipan 

berupa blaster dan kata bahasa Inggris pada bahasa Jawa. Beberapa data yang 

memperlihatkan adanya penyisipan tersebut adalah sebagai berikut.  

 

KONTEKS: DUA ORANG MAHASISWA MELAKUKAN PANGGILAN 

TELEPON DAN MEMBICARAKAN TENTANG MENGHABISKAN LIBURAN 

DAN SEMPRO. 

P1: Gobil, gaje nemen sumpah. Aku pengin turu tapi ra bisa turu. 

     [gↄbil, gaje nәmәn sumpah. ?aku peŋin turu tapi ra? bisa turu] 

     ‘Bodoh, nggak jelas banget sumpah. Aku ingin tidur tapi nggak bisa tidur.’ 

P2: Ya wis lah nggletak ngko kan merem. 

     [ya wis lah ŋgletak ?әŋkↄ kan mәrәm] 

     ‘Ya sudahlah tiduran nanti kan merem.’ 

P1: Soale wis kakean turu. Mambengi turu jal, bar ngisa turu, tangi subuh turu, 

liburku un-faedah. 

     [sↄ?ale wis kake?an turu. mambeŋi turu jal, bar ŋisa turu, taŋi subuh turu, 

liburku ?anfae?edah] 

     ‘Masalahnya (aku) sudah kebanyakan tidur. Semalam tidur coba, habis Isya 

tidur, bangun subuh tidur (lagi), liburku tidak bermanfaat.’ 

(Data 23) 

 

Penggalan data 23 yang menunjukkan penyisipan unsur bahasa Inggris ke dalam 

bahasa Jawa terlihat pada kata un-faedah. Bentuk penyisipan tersebut berupa 

penyisipan blaster yang merupakan imbuhan (afiks) bahasa Inggris. Prefiks un- dalam 

bahasa Inggris mengandung makna ‘tidak’, sehingga kata un-faedah memiliki makna 

‘tidak bermanfaat atau tidak berfaedah.’ Hal ini sesuai dengan konteks kalimat yang 

dituturkan oleh penutur P1 “Soale wis kakean turu. Mambengi turu jal, bar ngisa turu, 

tangi subuh turu, liburku un-faedah.” Mula-mula penutur menggunakan bahasa Jawa 

lalu menyisipkan blaster bahasa Inggris sebagai bentuk gengsi terhadap penggunaan 

bahasa. 

 

KONTEKS: DUA ORANG MAHASISWA BERCAKAP-CAKAP MELALUI 

TELEPON MEMBAHASA TENTANG CHEMISTRY. 
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P1: Jangan-jangan? Wejan tenan ik. Telung menit kemudian aku nelfon. 

     [jaŋan-jaŋan wejan tәnan ik. tәluŋ mәnit kәmudiyan ?aku nelfↄn] 

     ‘Jangan-jangan? Gila bener. Tiga mnit kemudian aku telepon.’ 

P2: Waw, jangan-jangan ada chemistry sedang berlangsung di antara kita. 

     [waw, jaŋan-jaŋan ?ada cemistri sәdaŋ bәrlaŋsuŋ di ?antara kita] 

P1: Wejan, ora usah mbahasi chemistry. 

     [wejan, ?ↄra ?usah mbahasi cemistri] 

     ‘Gila, nggak usah membahas kecocokan.’ 

P2: Lebay! 

     [lәbay] 

P1: Lebay! 

     [lәbay] 

(Data 24) 

 

Penggalan data 24 menampilkan adanya penyisipann kata bahasa Inggris ke 

dalam bahasa Jawa oleh penutur P1. Kata yang dimaksud adalah kata chemistry pada 

konteks kalimat “Wejan, ora usah mbahasi chemistry.” Penggunaan kata chemistry 

oleh penutur P1 digunakan sebagai tanggapan terhadap ungkapan chemistry yang 

digunakan oleh penutur P2.  

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MEMINTA DITEMANI KARENA 

MEMILIKI MASALAH UNTUK DIBAGI KEPADA SAHABATNYA MELALUI 

PESAN TEKS. 

P1: Kw nek omah nugase? Nugas bareng tak moro nggonmu, Er. Aku kudu sakit 

jiwa 

     ‘Kamu mengerjakan tugas di rumah? Kerjakan tugas bareng, aku ke 

rumahmu. Aku sakit jiwa.’ 

P2: Heeee kue gene 

     ‘Heeee kamu kenapa?’ 

P1: Yo pengen konco wkwk. La masalah wes bar metu meneh hmm 

     ‘Ya pengen ditemani wkwk. Masalah sudah selesai dating lagi hmm.’ 

P2: Ayok metu wae nk ngono. Nk omahku ono simbok ngko nk cerito rakisoh 

bebas. Nang ndi? Pantai? 

     ‘Ayo keluar saja kalua begitu. Di rumahku ada ibu nanti nggak bisa cerita 

nggak bisa bebas. Di mana? Pantai?’ 

P1: Hahah. Ya Allah Erna utututu. Padahal aku pengen nugas bareng lo. Wah  

     ‘Hahah. Ya Allah Erna utututu. Padahal aku ingin mengejakan tugas bersama 

saja. Wah.’ 

P2: Prettt tugas kui meng ge alesan yo ndelok sunset yoo 

     ‘Prettt tugas itu hanya untuk alasan. Ayo lihat matahari terbenam.’ 
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P1: Ngko sore? Lha kw tak jak ngafe muni nugas. Ndak tak baturi nugas a 

     ‘Nanti sore? Lah kamu aku ajak ke kafe katanya mau mengerjakan tugas. Ya 

biar aku temani kerjakan tugas.’ 

(Data 28) 

 

Penyisipan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa juga terlihat pada data 28. 

Kata sunset yang dituliskan oleh penutur P2 berpadanan makna dengan frasa ‘matahari 

terbenam’ pada konteks kalimat “Prettt tugas kui meng ge alesan yo ndelok sunset 

yoo.” Penggunaan kata sunset oleh penutur dengan alasan bahwa kata tersebut lebih 

familiar dan singkat dituliskan bila dibandingkan dengan ‘matahari terbenam’. Sunset 

sendiri meninggikan gengsi si penutur karena terlihat atau terdengar lebih tinggi 

derajatnya, meskipun secara makna keduanya sebenarnya sepadan. 

 

4.1.3.6 Campur Kode Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Inggris 

Sama halnya dengan campur kode bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, 

campur kode bahasa Jawa ke dalam bahasa Inggris juga berupa penyisipan blaster. 

Campur kode ini merupakan bentuk campur kode yang dilakukan dengan menyisipkan 

imbuhan (afiks) bahasa Jawa ke dalam kata bahasa Inggris. Dalam penelitian ini, 

ditemukan satu data yang menampilkan campur kode berwujud penyisipan blaster 

bahasa Jawa ke dalam bahasa Inggris. 

 

KONTEKS: DUA ORANG MAHASISWA MELAKUKAN PANGGILAN 

TELEPON DAN MEMBICARAKAN TENTANG MENGHABISKAN LIBURAN 

DAN SEMPRO. 

P1: Password-nya dong, luwak white coffee? Ahahaha. 

     [paswodñ dↄŋ, luwak wa?et kↄpi ahahaha] 

P2: Apa sih password-e nyong ora ngerti. 

     [?apa sih paswod-e ñↄŋ ?ↄra ŋәrti] 

     ‘Apa sih kata sandinya, aku nggak tau?’ 

P1: Kopi nikmat nyaman di perut. 

     [kↄpi nikәmat ñaman di pәrut] 

P2: Yeay, anda menang! 

     [yey, ?anda mәnaŋ] 

(Data 23) 
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Penyisipan blaster terjadi pada kata password-e.  Sufiks –e merupakan imbuhan 

(afiks) bahasa Jawa yang ditambahkan pada kata password yang merupakan kata 

bahasa Inggris. Sufiks –e merupakan pronominal benda yang menyatakan milik 

sehingga kata password-e bila diterjemahkan menjadi ‘kata sandinya’. Dapat dikatakan 

bahwa imbuhan –e pada bahasa Jawa berpadanan kata dengan klitiik –nya pada bahasa 

Indonesia. 

 

4.2 Faktor-Faktor Pilihan Bahasa Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di  Universitas Negeri Semarang 

Pilihan bahasa oleh mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Universitas Negeri Semarang tidak terjadi tanpa alasan, melainkan ada faktor yang 

mempengaruhi pilihan bahasa tersebut. Di antara faktor-faktor yang melatarbelakangi 

pilihan bahasa tersebut adalah partisipan, situasi, fungsi interaksi, dan topik 

pembicaraan. Berikut akan dibahas masing-masing dalam data.  

 

4.2.1 Personnel (Partisipan) 

Dalam faktor partisipan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu 

(1) keahlian berbahasa, (2) pilihan bahasa yang dianggap lebih baik, (3) status sosial, 

(4) usia, (5) jenis kelamin, (6) pendidikan, (7) pekerjaan, (8) latar belakang etnis, (9) 

relasi kekeluargaan, (10) keintiman, (11) sikap kepada bahasa-bahasa, dan (12) 

kekuatan luar yang menekan (Rahmantika, 2019). Di antara aspek dari faktor pastisipan 

tersebut, peneliti hanya menemukan aspek usia, pekerjaan, latar belakang etnis, relasi 

kekeluargaan, keintiman, dan kekuatan luar yang menekan. Beberapa data yang 

mengandung faktor pasrtisipan adalah sebagai berikut. 

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MEMINTA IZIN MASAK MI INSTAN DI 

KOS TEMANNYA. 

P1: Ais, mengko aku meng kosmu, ya. Nunut gawe mi. 

      [?a?is, mǝŋkͻ ?aku mǝŋ kͻsmu ya? nunut gawe ǝmi] 

      ‘Ais, nanti aku ke kosmu, ya. numpang membuat mi (instan).’ 

P2: Tumben, anu ngapa? 
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       [tumben, ?anu ŋapa?] 

       ‘Tidak biasanya, ada apa?’ 

P1: Aku ra sempet masak miki nang kos. Kencot koh. 

      [?aku ra sǝmpǝt masak miki naŋ kos kǝñcͻt kͻh] 

     ‘Aku tidak sempat memasak di kos tadi. Lapar nih.’ 

(Data 03) 

 

Data 03 menunjukkan adanya aspek keintiman antarpenutur. Penutur P1 dan P2 

merupakan sahabat karib, mereka juga berasal dari latar belakang daerah yang sama 

sehingga bahasa Jawa ragam Ngoko dengan dialek Kebumen pun digunakan dalam 

pertuturan. Keakraban penutur dapat dilihat dari cara penutur meminta izin untuk 

memasak di indekos temannya setelah menghadiri kuliah pagi. Kata kencot sendiri 

merupakan bentuk kasar dari luwe ‘lapar’ dan digunakan oleh penutur P1 karena 

meyakini bahwa mitra tutur tidak akan tersinggung atau merasa dikasari karena ucapan 

tersebut. Selain aspek keintiman, aspek usia juga mendasari pilihan bahasa tersebut. 

Penutur P1 dan penutur P2 seusia karena mereka lahir ditahun yang sama serta 

mengambil kelas yang sama.  

 

KONTEKS: MAHASISWA MENANYAKAN PERKULIAHAN KEPADA DOSEN 

MELALUI PESAN TEKS. 

P1: Ngapunten, Mas Rahmat, pagi ini ada kelas di linguistik mata kuliah 

Jurnalistik Media Cetak. Ada kelas mboten, Mas? 

 ‘Maaf, Mas Rahmat, pagi ini ada kelas di 75opic75stic mata kuliah Lingusitik 

Media Cetak. Ada kelas tidak, Mas?’ 

P2: Saya masih mengikti diklat di Depok sampai 22 Maret. Coba kontak Pak 

Burhan dulu ya. Kalau Pak Burhan tidak bisa kita liburkan dulu. 

P1: Nggih, Mas, Pak Burhan sedang seminar di  

      Padang. Matur nuwun. 

     ‘Iya, Mas, Pak Burhan sedang seminar di Padang. Terima kasih.’ 

(Data 05) 

 

Aspek pekerjaan juga menjadi alasan pilihan bahasa oleh mahasiswa, yakni 

ketika bercakap dengan dosen. Selain usia yang lebih tua, pekerjaan sebagai dosen juga 

menjadi pertimbangan bagi pilihan bahasa tersebut. pada data 05, penutur P1 

menggunakan campur kode bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini terjadi, 

pertama karena mitra tutur adalah orang yang lebih tua dengan pekerjaan yang lebih 
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tinggi, maka bahasa Jawa yang dicampurkodekan ke dalam bahasa Indonesia pun 

ragam Krama pada kata-kata tertentu untuk menghormati mitra tutur. Kedua, bahasa 

Indonesia sebagai bahasa utama digunakan karena dosen sebagai mitra tutur 

merupakan salah satu dosen di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia sehingga 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar lebih diutamakan, terlebih topik 

pembicaraan yang dibahas adalah mengenai perkuliahan. 

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MEMINTA IBUNYA UNTUK FOTO JAM 

YANG DIBERIKANNYA. 

P1: Mah, foto sik. Diketokke jame 

     ‘Mah, foto dulu. Ditampakkan jamnya.’ 

P2: Nt y lg ada acara di kntr, apik koq 

     Itu mbk apik ox jamny besok klo kerja mama di senengke ya  

     ‘Nanti ya, lagi ada acara di kantor, bagus kok. Itu, Mbak bagus kok jamnya, 

besok kalo kerja mama disenangkan ya.’ 

P1: Mentel tenan ik mam  

     ‘Centil banget deh, Mam.’ 

(Data 34) 

 

Relasi kekeluargaan, antara ibu dan anak pun mempengaruhi pilihan bahasa 

seorang mahasiswa. Data 34 menunjukkan bahwa penutur P1 merupakan seorang 

mahasiswa dan penutur P2 merupakan ibu mahasiswa tersebut. Pilihan bahasa yang 

dilakukan oleh penutur P1 adalah bahasa Jawa ragam Ngoko. Alasan pilihan bahasa 

Jawa adalah karena dalam kesehariannya penutur P1 terbiasa menggunakan bahasa 

Jawa untuk bercakap dengan orang tuanya. Penggunaan bahasa Jawa ragam Ngoko 

bisa jadi lebih mendekatkan hubungan ibu dan anak tanpa mengurangi rasa hormat 

seorang anak kepada ibunya. Berbeda dengan data 34 yang menunjukkan hubungan 

akrab antara ibu dan anak, data 48 berikut menunjukkan adanya penghormatan yang 

besar dari seorang anak kepada ayahnya.  

 

KONTEKS: PESAN TEKS SEORANG MAHASISWA UNTUK 

MENGKONFIRMASI KEPULANGANNYA YANG BATAL KEPADA AYAHNYA 

YANG JUGA MENANYAKAN PENERIMAAN UANG YANG DITRANSFER.    
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P1: Kayake mboten saget, minggu iki geh mboten sios mantuk, wonten UTS 

     ‘Sepertinya tidak bisa, minggu ini juga tidak jadi pulang, ada UTS. 

P2: Duwite mpun bok cek, nek berase telas jajan a. 

     ‘Uangnya sudah kamu periksa, kalau berasnya habis jajan ya.’ 

P1: Dereng sempet ngecek. Ndara mpun masuk a. Mpun, dikirim. Suwun  

    ‘Belum sempat memeriksa. Mungkin sudah masuk. Sudah, dikirim. Terima 

kasih.’ 

(Data 48) 

 

Pada data 48 terlihat bahwa penutur P1 adalah seorang anak yang sangat 

menghormati ayahnya. Penutur P1 menggunakan bahasa Jawa ragam Krama untuk 

bercakap dengan ayahnya ketika memberi tahu bahwa penutur P1 tidak dapat pulang 

minggu ini karena ada ujian tengah semester (UTS). Kemudian itu sang ayah 

mengirimkan uang saku lebih kepadanya. Demikian bahwa penutur P1 menghormati 

ayahnya tanpa mengurangi rasa sayang seorang anak kepada ayahnya dan sebaliknya. 

 

KONTEKS: KOMENTAR TEMAN-TEMAN PENUTUR P1 DI INSTAGRAM 

YANG MENAMPILKAN FOTO DIRI YANG BERPOSE DI KOTA LAMA. 

P1: “Katanya kota lama habis renovasi. Tapi kok masih kota lama ya? Nggak jadi 

kota baru gitu?” 

P2: Subhanallah  

P1: Masyaallah 

P3: Post teyuss  

P1: Biarin uwuwww 

P4: Tawa dulu ah, 

P1: Nah gitu dong, menghargai caption ya fi  

P5: Memel saiki  

P1: Kuwi foto suwi mas. Saiki makin memellllll 

P6: Soalnya setiaaaaa 

P1: Utututuuu apatu setia wkwk 

P6: Sebangsa cangcimen 

(Data 39) 

 

Faktor partisipan dari aspek kekuatan dari luar yang menekan tampak pada data 

39. Data tersebut memperlihatkan bahwa penutur P1 membalas komentar teman-

temannya berdasarkan bahasa yang mereka gunakan. Bahasa asal yang digunakan 

penutur P1 adalah bahasa Indonesia yang terlihat pada caption di laman Instagram 

penutur. Kemudian berdasarkan komentar terdapat dua bahasa yang digunakan oleh 
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pengguna Instagram lainnya (follower), yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. 

Dengan adanya kekuatan tekanan dari luar, yakni penutur lain yang berkomentar inilah 

yang menyebabkan penutur P1 menggunakan bahasa sesuai dengan penggunaan 

bahasa oleh mitra tutur. 

 

KONTEKS: PESAN TEKS SEORANG MAHASISWA DENGAN SEORANG 

KENALAN DARI TUNISIA.    

P1: I got a feeling that u hate men 

     ‘Saya merasa bahwa kamu membenci pria.’ 

P2: What feeling? 

     ‘Perasaan apa?’ 

P1: I duno why 

     ‘Saya tidak tahu kenapa.’ 

P2: No I’m not 

     ‘Tidak.’ 

P1: U do hate our gender  

     ‘Kamu membenci gender kita.’ 

P2: Maybe I give you that feel  

     ‘Mungkin aku memberimu perasaan itu.’ 

(Data 47) 

 

Aspek lain yang terlihat pada faktor patisipan adalah latar belakang etnis penutur 

atau mitra tutur. Pada data 47, penutur P1 merupakan seorang pria WNA dari Tunisia 

yang kenal dekat dengan penutur P2. Pilihan bahasa oleh penutur P2 menanggapi 

pertanyaan penutur P1 yang menggunakan bahasa Inggris adalah dengan bahasa 

Inggris pula. Hal ini karena latar belakang etnis mitra tutur (P2) yang berasal dari 

Tunisia tidak memungkinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa 

Jawa, sehingga pilihan bahasa penutur P2 terbatas pada bahasa Inggris untuk dapat 

memudahkan komunikasi di antara mereka. 

 

4.2.2 Situation (Situasi) 

Situasi interaksi meliputi latar waktu dan suasana ketika interaksi terjadi. Latar 

waktu meliputi lokasi atau tempat interaksi, latar waktu yakni kapan terjadinya 

interaksi, sedangkan situasi merupakan keadaan yang meliputi kegiatan interaksi, 

apakah kegiatan santai, intim, nonformal, atau formal. Dari hasil penelitian 



79 

 

   

 

menunjukkan bahwa perbedaan situasi dan kondisi dapat mempengaruhi pilihan 

bahasa. Berikut data yang menunjukkan adanya faktor situasi yang mempengaruhi 

pilihan bahasa. 

 

KONTEKS: MAHASISWA SEDANG MELAKUKAN PRESENTASI DI KELAS 

MEMBUKA SESI TANYA JAWAB. 

P1: Termin pertama dibuka dua pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Ya, 

silakan Mbak Tami.” 

       [tǝrmin pǝrtama dibuka duwa pǝrtaña?an siyapa yaŋ mau bǝrtaña. ya 

silahkan mba? tami] 

P2: Ya, saya Tami, ingin bertanya…. 

       [ya saya tami iŋin bǝrtaña] 

P1: Kami akan menjawab pertanyaan Mbak Tami, mohon maaf tadi 

pertanyaannya apa?  

      [kami ?akan mǝnjawab pǝrtaña?an mba? tami, mͻhon ma?af tadi 

pǝrtaña?anña apa] 

(Data 01) 

  

Dalam situasi resmi, di dalam kelas pilihan bahasa yang dilakukan oleh 

mahasiswa adalah bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kedudukan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang mana berfungsi juga sebagai bahasa 

pengajaran di dalam kelas, maka pada saat presentasi yang melibatkan mahasiswa dan 

dosen di dalamnya bahasa Indonesia kemudian digunakan.  Lain halnya dengan situasi 

yang akrab, di antara teman-teman yang berbasis bahasa daerah yang sama, maka 

bahasa daerah pun digunakan dalam interaksi tersebut, seperti yang terlihat pada data 

berikut. 

 

KONTEKS: MAHASISWA SEDANG MEMBICARAKAN JANJI PERTEMUAN 

MEREKA PADA MINGGU BERIKUTNYA DI SEBUAH KAFE. 

P1: Tapi aku minggu nggak free. Tapi aku melu, nyusul, aku nek duwur. Lah jam 

9 lagek bali, lagek kelar. Jek wes balike. Opo aku langsung ngegas wae yo 

bar acara? 

     [tapi ?aku mIŋgu ŋga? fri. tapi ?aku melu, ñusUl, ?aku ne? duwUr. lah jam 

sͻŋͻ lagɛk bali lagɛk kǝlar je? wɛs bali?e ͻpͻ aku laŋsUŋ ŋǝgas wae yo bar 

acara] 
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    ‘Tapi aku hari Minggu tidak bebas, aku ikut, menyusul. Aku dari atas 

(kampus). Lah jam 9 baru pulang, baru selesai. Apa aku langsung berangkat 

ya habis acara?’ 

P2: Ngegas ke mana? 

     [ŋǝgas kǝ mana] 

     ‘Berangkat ke mana?’ 

P1: Langsung ning lokasi  

     [laŋsUŋ nIŋ lͻkasi] 

     ‘Langsung ke lokasi.’ 

P2: Emang kamu niatnya mau ngapain? 

     [?ɛmaŋ kamu niyatña mau ŋapain] 

P1: Opo sing ngapain? 

     [?ͻpͻ sIŋ ŋapain] 

     ‘Apa yang ngapain?’ 

P2: Oh, mau ganti dulu? 

     [?ͻh, mau ganti dulu] 

P1: He e to 

     [he?e tͻ] 

     ‘Iyalah.’ 

P2: Iya iya lah habis maghrib langsung ngegas 

     [?iya ?iya lah habis mahrib laŋsUŋ ŋǝgas] 

     ‘Ya iyalah habis magrib langsung berangkat.’ 

P1: Yo aku balek sek to 

     [yo ?aku balɛ? se? tͻ] 

     ‘Ya aku pulang dululah.’ 

P2: Ra sah balek 

     [ra sah balɛ?] 

     ‘Nggak usah pulang.’ 

P1: Teke, aku ndak koyo kreyak, koyo cabe. 

     [tǝke ?aku nda? kͻyͻ? krɛya? kͻyͻ? cabe] 

     ‘Otaknya, aku nanti seperti anak nakal, seperti cabe (gadis nakal).’ 

(Data 11) 

 

Pilihan bahasa oleh penutur P1 sebagai mahasiswa bahasa yang berasal dari 

Kudus ketika bercakap dengan temannya di sebuah café adalah bahasa Jawa. Penutur 

P1 tidak terpengaruh oleh penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh mitra 

tutur, sebab penutur mengetahui bahwa mitra tutur akan tetap memahami bahasa Jawa 

yang dipakainya. Situasi yang tercipta pada tuturan tersebut adalah situasi yang santai 

dan akrab, yang mana penutur menggunakan ungkapan (umpatan), seperti pada kalimat 

terakhir oleh penutur P1, “Teke, aku ndak koyo kreyak, koyo cabe.” tanpa menimbulkan 

sakit hati kepada mitra tutur. Di sisi lain, kondisi yang bising di antara mereka karena 
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lokasi berada di café menimbulkan adanya ketidaknyambungan, sehingga memerlukan 

beberapa kali penegasan. 

 

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA DENGAN 

MENAMPILKAN FOTO BERSAMA DENGAN SAHABATNYA YANG SEDANG 

BERLARI DI PANTAI BARON.   

Ojo playon ndes, nyiprat ki lho! 

‘Jangan lari-lari, memercik ini lho!’ 

(Data 46) 

 

Data 46 menampilkan caption Instagram seorang mahasiswa ketika sedang 

berada di Pantai Baron. Situasi yang santai bersama sahabat inilah yang kemudian 

menyebabkan penutur memilih menggunakan bahasa Jawa sebagai caption. Caption 

tersebut meneybutkan “Ojo playon ndes, nyiprat ki lho!” memperlihatkan bahwa 

penutur ingin memberikan efek dramatis sebagai keterangan foto yang diunggah pada 

akun tersebut. Caption tersebut apabila dibahasa Indonesiakan menjadi tidak terlalu 

menarik untuk dibaca oleh para pengikut pada akun tersebut.  

 

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA YANG 

MENAMPILKAN FOTO DIRI DENGAN SEGELAS KOPI DI MEJA. 

“Kau tau? Hidup itu seperti paduan minuman ini. Ada yg pahit, ada juga yg 

manis. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi, reguklah keduanya. 

Baik yang pahit maupun yang manis. Karena saat kita merasakan itu semua, 

perasaan pun akan menjadi lebih baik. Ah, piye to? Pokoe ngono lah ya. Srutup 

dulu..” 

(Data 50) 

 

Bertolak dari data 46, data 50 juga memperlihatkan hal yang sama. Penutur 

memilih melakukan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa karena ingin 

meninggalkan kesan dramatis pada caption yang ditinggalkannya. Situasi yang terlihat 

pada foto unggahan penutur adalah berupa gambar diri berada di sebuah café bersama 

secangkir kopi di meja. Pada mulanya, penutur menggunakan bahasa Indonesia karena 

ingin mengungkapkan sebuah filosofi hidup tentang kopi, lalu karena tidak yakin benar 

dengan filosofi tersebut penutur beralih kode ke bahasa Jawa ragam Ngoko. Dalam 
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situasi tersebut, pilihan bahasa yang dilakukan penutur menjelaskan bahwa penutur 

sedang bersantai dengan secangkir kopi dan ingin membaginya kepada para 

pengikutnya di Instagram. 

 

4.2.3 Functions of Interaction (Fungsi Interaksi) 

Fungsi interaksi merupakan tujuan yang menjadi latar belakang interaksi. Fungsi 

interaksi dapat berupa penawaran, permohonan bantuan, penyampaian informasi, atau 

percakapan biasa antarteman. Faktor ini dapat bertujuan untuk menaikan status, 

menciptakan jarak sosial, mengucilkan seseorang, dan meminta atau memohon 

(Rahmantika, 2019). Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa data yang 

menunjukkan adanya faktor fungsi interaksi, berikut. 

 

KONTEKS: MAHASISWA MERAYU TEMANNYA UNTUK MEMBELI 

MAKANAN DAN DATANG KE RUMAHYA. 

P1: Nes, ayo beli ini (menunjukkan gambar burger melalui aplikasi pembelian 

online) 

     [nes ?ayo bǝli ini] 

P2: Jangan mau, Nes. 

     [jaŋan ma?u nes] 

P3: Emangnya kenapa? 

     [emaŋña kǝnapa] 

P1: Beli aja lah, Nes, nanti kita pesen dari rumahku. Ntar aku gorengin kentang 

sama nugget sama aku beliin cola. 

     [bǝli ?aja lah nes nanti kita pǝsǝn dari rumahku ntar ?aku gͻrɛŋin kǝntaŋ sama 

naget sama ?aku beli?in cola] 

(Data 02) 

 

Faktor fungsi interaksi yang terjadi dalam data 02 adalah fungsi permohonan. 

Penutur P1 memohon kepada penutur P2 untuk membeli burger melalui aplikasi 

pembelian online dan memintanya untuk datang ke rumah. Penggunaan bahasa 

Indonesia oleh penutur P1 dilakukan untuk memanfaatkan tindak tutur perlokusi yang 

mana penutur mengharapkan aksi mitra tutur untuk datang ke rumahnya lalu membeli 

burger dan makan bersama. Selain itu, bahasa Indonesia dipilih oleh penutur P1 karena 

kebiasaan komunikasi baik dalam hubungan dengan keluarga maupun dalam 

pertemanan di antara mereka menggunakan bahasa Indonesia.   
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KONTEKS: MAHASISWA MENAWARKAN DAGANGANNYA KEPADA 

CLEANING SERVICE DI KAMPUS. 

P1: Pagi, Mas. Udah sarapan belum? Kalo belum jajan dulu dong. 

       [pagi mas udah sarapan bǝlum kalow bǝlum jajan dulu doŋ] 

P2: Pagi, bawa makanan kesukaan aku nggak? 

       [pagi bawa makanan kǝsukaan aku ŋga?] 

P1: Ada nih, Mas.  

       [ada nih mas] 

(Data 08) 

 

Data 08 tersebut menunjukkan bahwa fungsi interaksi yang terjadi adalah fungsi 

penawaran barang, yang mana seorang mahasiswa menawarkan dagangannya kepada 

cleaning service berupa makanan ringan (jajanan). Penggunaan bahasa Indonesia juga 

dimaksudkan untuk memanfaatkan tindak tutur perlokusi yakni mempengaruhi mitra 

tutur supaya membeli dagangannya. Selain itu, karena situasinya yang santai 

penggunaan bahasa Indonesia ragam santai juga digunakan dalam tuturan tersebut. 

Diketahui pula bahwa jarak antara penutur P1 dengan penutur P2 lumayan akrab karena 

P2 telah menjadi langganan dagangan P1. 

 

KONTEKS: BEBERAPA MAHASISWA MEMBICARAKAN TEMAN MEREKA 

YANG WISUDA TIDAK DIHADIRI OLEH TEMAN-TEMANNYA 

P1: Eh, pas wisuda aku juga dateng ke wisuda temenku, dia sendirian loh.  

     [?εh, pas wisuda ?aku juga datәŋ kә wisuda tәmәnku, diya sәndiriyan lↄh] 

P2: Sama pacarnya? 

     [sama pacarña] 

P1: Ya iyalah sama siapa lagi? 

     [ya?iyalah sama siyapa lagi] 

P3: Mungkin nggak itu, temen-temennya nggak tau, nggak undang-undang. 

Kalian tuh ih. 

     [muŋkin ŋga? ?itu, tәmәn-tәmәnña ŋga? ta?u, ŋga? ?undaŋ-?undaŋ. kaliyan 

tuh ih]  

 (Data 17) 

 

Data 17 menampilkan adanya dua penggunaan bahasa, bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia oleh penutur P1 

dan P2 ini karena mereka sedang membicarakan orang lain dengan tujuan memberikan 

citra buruk kepada pendengarnya. Penutur P1 dalam kalimat pertamanya mengatakan, 
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“Eh, pas wisuda aku juga dateng ke wisuda temenku, dia sendirian loh.” merupakan 

jenis tindak tutur ilokusi karena selain ingin memberikan informasi, penutur juga 

menambahkan maksud bahwa teman mereka yang wisuda tidak dihadiri teman-

temannya karena dikucilkan, atau temannya tidak ada yang perhatian dengannya. 

Dengan demikian penutur P1 telah memberikan citra negatif kepada mitra tuturnya 

terkait seseorang yang mereka bicarakan. Namun, kemudian penutur P1 mendapat 

sanggahan dari penutur P3 yang mengatakan, “Mungkin nggak itu, temen-temennya 

nggak tau, nggak undang-undang. Kalian tuh ih.” Penutur P3 dengan sanggahannya 

tersebut meminta teman-temannya untuk berpikiran positif tentang teman mereka itu.  

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MENANYAKAN KESEDIAANNYA 

UNTUK MEMBELI JAJAN. 

P1: Km pgn beli jajan tak? Kalo kmu gapengen.. gausah ding wkwkk 

     ‘Kamu pengin beli jajan tidak? Kalo kamu nggak pengin, gausah aja wkwk.’ 

P2: Tinggal bilang mau beli apa 

P1: Iya inii, batagor 

(Data 30) 

 

Fungsi interaksi yang terdapat dalam data 30 adalah fungsi permohonan. Melalui 

pesan teks, seorang mahasiswa menanyakan tentang kesediaan membeli jajan. Terlihat 

pada kalimat yang dituliskan penutur P1, “Km pgn beli jajan tak?” Dalam 

pertanyaannya itu penutur P1 menambahkan maksud bahwa sebenarnya dia ingin 

meminta tolong untuk dibelikan jajan. Pada kalimat berikutnya, penutur merasa tidak 

enak sehingga mengatakan sebaliknya, “Kalo kmu gapengen.. gausah ding wkwkk.” 

Dilihat dari komunikasi kedua belah pihak bahwa hubungan keduanya masih memiliki 

jarak. Oleh sebab itu, penutur P1 memilih menggunakan bahasa Indonesia untuk 

berkomunikasi dengan penutur P2 sehingga mengurangi kecanggungan di antara 

mereka selepas meminta tolong. 

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA BERCAKAP MELALUI PESAN TEKS 

WHATSAPP DENGAN KEKASIHNYA. 

P1: Hi crush 

     ‘Hai pujaan hati.’ 
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P2: I have bf 

     ‘Aku punya bf.’ 

P1: I have two lamborghini avendor, and 1 buggati super sport and 1 private jet 

     ‘Aku punya dua (mobil) lamborgini avendor, sebuah buggati super sport, dan 

sebuah jet pribadi.’ 

P2: Heheh…. Bf=breakfast, where did you get that? 

     ‘Heheh…. Bf=sarapan, di mana kamu mendapatkan itu? 

P1: In GTA 5 

     ‘Di (permainan) GTA 5.’ 

(Data 36) 

 

Fungsi interaksi yang terdapat dalam data 36 berupa fungsi menaikan status. 

Dalam hal ini penutur P1 meemilih menggunakan bahasa Inggris ketika bercakap 

melalui pesan teks dengan kekasihnya. Yang dimaksud menaikan status adalah 

penggunaan bahasa Inggris dinilai memiliki gengsi yang lebih tinggi dan penutur dalam 

konteks pada data 30 membicarakan tentang kepemilikan, yaitu pada kalimat “I have 

two lamborghini avendor, and 1 buggati super sport and 1 private jet.” meskipun 

kalimat tersebut hanya bernada candaan. Menaikan status juga dilakukan dalam rangka 

mendekatkan hubungan keduanya ke dalam hubungan yang lebih romantis, seperti 

penggunaan kata crush yang memiliki makna ‘pujaan hati’.  

 

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA DENGAN 

MENAMPILKAN POTRET DIRI. 

Never try to be someone you’re not. 

‘Jangan pernah menjadi orang lain yang bukan Anda.’ 

(Data 38) 

 

Pada caption Instagram juga ditemukan fungsi interaksi, yaitu fungsi menaikan 

status. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Inggris ini dilakukan karena penutur 

ingin menyampaikan sesuatu dengan peribahasa. Pengungkapan yang lebih berkelas 

dari pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, sebab maknanya lebih dalam. 

Menaikan status juga menunjukkan adanya gengsi yang lebih tinggi pada penggunaan 

bahasa Inggris sebagai caption Instagram sebagai media sosial yang dapat diakses oleh 

semua pengguna Instagram.  
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4.2.4 Topik Pembicaraan 

Topik pembicaraan juga mempengaruhi pilihan bahasa mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia. Topik tentang pendidikan dan keilmuan biasa dilakukan dengan 

bahasa Indonesia, sebab memang kedua topik tersebut akan susah apabila dijelaskan 

menggunakan bahasa Jawa. Adapun topik yang berkaitan dengan masalah sehari-hari 

akan lebih mudah apabila dijelaskan dengan bahasa Jawa, meskipun akan sering pula 

terjadi campur kode dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, topik pembicaraan 

tidak berpengaruh besar dalam pilihan bahasa oleh mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang karena penutur lebih banyak melihat 

siapa yang diajak berkomunikasi untuk menetapkan pilihan bahasanya. Segala topik 

akan dibahas sesuai dengan siapa mitra tutur yang akan diajaknya bercakap. Namun, 

dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa data terkait dengan topik-

topik khusus dan umum dengan pilihan bahasanya. Berikut data-data beserta 

pembahasan mengenai topik pembicaraan. 

 

KONTEKS: MAHASISWA MEMBAHAS TENTANG KKN MELALUI PESAN 

GRUP. 

P1: Pengalamanku kalau pemaparan KKN semua anggota wajib hadir soalnya 

nanti dipresensi. Gitu sih. Atau mungkin sekarang bisa izin. 

P2: Iya, jadi salah satu penilaian kelolosan proposal juga keknya. 

P1: Iya dek. 

(Data 09) 

 

Pembahasan mengenai KKN pada data 09 tersebut menunjukkan pilihan bahasa 

berupa bahasa Indonesia. KKN sendiri merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 

setiap mahasiswa sehingga pembahasan tersebut tidak hanya sampai di sana, akan ada 

banyak kesempatan pembahasan mengenai KKN. Umumnya mahasiswa Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia menggunakan bahasa Indonesia ketika melakukan 

pembahasan mengenai KKN. Selain itu, topik KKN pada pesan grup tersebut dilakukan 

oleh kakak tingkat kepada adik tingkat.  
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KONTEKS: BEBERAPA MAHASISWA MEMBICARAKAN TENTANG TOPIK 

SKRIPSI. 

P1: Mel, koe sida ganti ra? 

     [mel, kowe sida ganti ra?] 

    ‘Mel, kamu jadi ganti nggak? (topik skripsi)] 

P2: Sido. Trus gini to, awalnya tuh nggak boleh, trus barang aku bimbingan lagi 

tuh, bimbingan lagi tuh trus bilang “Ternyata kalo diliat-liat kaya uji nyali ya, 

Mbak.” 

    [sido. tәrus gini tↄ, ?awalña tuh ŋga? bↄlεh, tәrus baraŋ ?aku bimbiŋan lagi tuh, 

bimbiŋan lagi tuh tәrus bilaŋ, “tәrñata kalↄ diliyat-liyat kaya? ?uji ñali ya, 

әmba?” 

P3: Uji nyali? Yang dulu itu pas seminar? 

     [?uji ñali yaŋ dulu ?itu pas sәminar] 

P2: “Uji nyali ya, Mbak, datanya cuma segini, kalo mau nyari yang gelar ini 

terdapat dalam wacana apa, jadi makna kulturalnya kan lebih banyak dan lebih 

dikenal di masyarakat gitu. Trus kalo aku nanya ke orang dalem nggak 

sebanyak itu meskipun aku bawa surat dari fakultas. 

     [?uji ñali ya, әmba?, dataña cuma sәgini, kalↄ ma?u ñari yaŋ gәlar ?ini tәrdapat 

dalam wacana ?apa, jadi makna kulturalña kan lәbih bañak dan lәbih dikәnal 

di masyarakat gitu.” tәrus kalↄ ?aku naña kә ?ↄraŋ dalәm ŋga? Sәbañak ?itu 

mәskipun ?aku bawa surat dari fakultas] 

P4: Ya udah sih orang aku aja ganti. 

     [ya ?udah sih ?ↄraŋ ?aku ?aja ganti] 

(Data 21) 

 

Selain topik KKN, penggunaan bahasa Indonesia juga dilakukan ketika 

membahas mengenai skripsi. Pada data 21, penutur P2 menyampaikan pendapat dosen 

terkait dengan topik skripsi yang diangkatnya. Pada awalnya terlihat penutur P1 ketika 

menanyakan skripsi menggunakan bahasa Jawa, lalu penutur P2 melakukan campur 

kode untuk merespons pertanyaan penutur P1 dengan bahasa Jawa. Penjelasan 

berikutnya menyangkut topik skripsinya penutur P2 banyak menggunakan bahasa 

Indonesia. Selain karena penutur P2 banyak mengutip pendapat dosen, penjelasan 

mengenai topik skripsi lebih mudah dijelaskan dengan bahasa Indonesia. 

 

KONTEKS: SEORANG ADIK TINGKAT MENANYAKAN TENTANG 

BIMBINGAN KEPADA KAKAK TINGKATNYA YANG BERADA DI 

SEMESTER AKHIR.   

P1: Koe meh bimbingan neh? 
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     ‘Kamu mau bimbingan lagi?’ 

P2: Orak meh nyiapke gow bimbingan ki. 

     ‘Tidak, mau menyiapkan bahan untuk bimbingan ini.’ 

P1: Emng meh bimbingan kapan neh? Perasaan we rajin banget bimbingan 

     ‘Memang mau bimbingan kapan lagi? Perasaan kamu sangat rajin 

bimbingan.’ 

P2: Sesuk insaallah nek wes siap. Rajin dong biar cepet lulus o. 

     ‘Besok, In syaa Allah kalau sudah siap. Rajin dong supaya cepat lulus. 

P1: Masyaallah. 

     ‘Masya Allah.’ 

P2: Butuh perjuangan o 

     ‘Butuh perjuangan lho.’ 

(Data 53) 

 

Topik skripsi selain dibicarakan dengan bahasa Indonesia seperti pada data 21, 

juga dibicarakan dengan bahasa Jawa. Hal ini terjadi karena penutur membicarakan 

tentang bimbingan skripsi kepada seorang kakak tingkat yang mana hubungan kedua 

penutur intim (sangat dekat). Pada data 53, yang dibicarakan bukan lagi tentang topik 

skripsi yang diangkat, melainkan proses bimbingan skripsi. Penutur P1 adalah seorang 

adik tingkat yang menanyakan tentang bimbingan dan merasa heran betapa rajin 

penutur P2 melakukan bimbingan. Pembicaraan demikian merupakan bentuk perhatian 

penutur P1 kepada penutur P2. 

 

KONTEKS: SEORANG MAHASISWA MENCERITAKAN KELUHANNYA 

TENTANG MENJADI DEWASA YANG TERNYATA HANYA OMONG 

KOSONG. 

P1: Saya normal. Menjadi dewasa ternyata se bulshit ini ya 

P2: Katamu saja  

P1: Gak gini lohh. Cowo punya sahabat cowo yang deket banget sering dikatain 

gak normal, punya sahabat cewe dikira menyimpang disuruh hati2 ntar 

baper… 

P2: Iya bun iya 

(Data 35) 

 

Data 35 memperlihatkan pilihan bahasa Indonesia untuk membicarakan tentang 

menjadi dewasa yang hanya bulshit menurut penutur P1. Penutur P1 mengeluhkan 

bagaimana orang memandang tentang kedewasaan yang hanya sebatas gender. Topik 
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mengenai bagaimana menjadi dewasa di antara seorang teman lebih mudah dibicarakan 

dengan menggunakan bahasa Indonesia, lebih mudah dipahami dan lebih mudah 

dinyatakan dibanding menggunakan bahasa Jawa.  

 

KONTEKS: CAPTION INSTAGRAM SEORANG MAHASISWA DENGAN 

MENAMPILKAN FOTO KEBERSAMAAN DENGAN TEMAN-TEMAN PPL. 

Selama 45 hari lebih bersama kalian menjalankan peran sebagai bapak dan ibu 

guru di Estila ~ Selamat Hari Guru Nasional~ 

(Data 43) 

 

Data 43 memperlihatkan caption yang dituliskan oleh seorang mahasiswa 

program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mengucapkan bentuk 

kebahagiaan sebagai calon pendidik masa depan pada hari besar nasional “Hari Guru”. 

Oleh karena itu, bahasa Indonesialah yang digunakan oleh penutur sebagai caption. 

Selain karena sebagai calon pendidik yang harus dapat menempatkan bahasa yang baik 

dan benar, penutur juga ingin memberikan kesan masa-masa PPL positif bersama 

teman-temannya sebagai pendidik selama 45 hari.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, simpulan untuk hasil penelitian ini antara 

lain sebagai berikut. Pertama, wujud pilihan bahasa oleh mahasiswa Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia meliputi (1) variasi tunggal bahasa, (2) alih kode, dan (3) campur 

kode. Variasi tunggal bahasa yang digunakan oleh mahasiswa berupa bahasa 

Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Wujud alih kode berupa alih kode bahasa 

Indonesia ke bahasa Jawa, alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, alih kode bahasa 

Jawa ke bahasa Arab, dan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Alih kode terjadi 

karena adanya perubahan situasi dan perubahan topik yang membutuhkan penekanan, 

serta bentuk alih kode berupa alih kode antarkalimat dan penggunaan simbol bahasa 

lain ke dalam bahasa yang digunakan. Campur kode berupa campur kode bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Jawa, campur kode bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, 

campur kode bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, campur kode bahasa Indonesia 

ke bahasa Inggris, campur kode bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa, dan campur 

kode bahasa Jawa ke dalam bahasa Inggris. Bentuk campur kode berupa penyisipan 

kata, frasa, reduplikasi, dan blaster.  

Kedua, faktor pilihan bahasa oleh mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia meliputi (1) partisipan, (2) situasi, (3) fungsi interaksi, dan (4) topik 

pembicaraan. Faktor-faktor tersebut yang paling banyak berpengaruh adalah faktor 

pasrtisipan dan situasi, sedangkan faktor-faktor lain hanya pelengkap saja. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut peneliti memberikan saran dalam dua poin. Poin-

poin tersebut antara lain sebagai berikut. 

1) Saran saya kepada para mahasiswa adalah untuk menggunakan bahasa sesuai 

kebutuhan, terutama penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam 
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pemanfaatan media sosial akan lebih baik tidak mencampuradukan bahasa 

secara acak. 

2) Saran saya kepada peneliti berikutnya adalah untuk meneliti tidak hanya pada 

satu jurusan, tetapi juga untuk seluruh mahasiswa dalam satu universitas atau 

bahkan satu Indonesia jika memungkinkan.  

 

 



 

92 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adams, Yakub, Peter M. Matu, dan David O. Ongarora. (2012). Language Use and 

Choice: A Case Study of Kinubi in Kibera, Kenya. International Journal of 

Humanities and Social Science II.4:99-104.  

Alwasilah, A. Chaedar. (1985). Sosiologi Bahasa. Bandung: Angkasa. 

Ansah, Mercy Akrofi. (2014). Language Choice in Multilingual Communities: The 

Case of Larteh, Ghana. Legon Journal of the Humanities 25:37-57. 

Ariesta, Ria. (2015). Kecenderungan Pilihan Bahasa (Language Choice) Kalangan 

Terpelajar. Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB:88-98 via 

http://repository.unib.ac.id.  

Arifianti, Ika. (2012). Pilihan dan Pemertahanan Bahasa Nelayan dalam Transaksi 

Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wonokerto Kecamatan 

Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jurnal Ilmiah Cendekia I.1. 

Backus, Ad, J. Normann Jorgensen, dan Carol Pfaff. (2010). Linguistic Effects of 

Immigration: Language Choice, Codeswitching, and Change in Western 

European Turkish. Language and Linguistics Compass IV.7:481–495. 

Bou, Mireia M. (2016). Language Atttitude and Language Choice in the Formal 

Communications of New Social Media Movements in Catalonia. Revista De 

Lingua I Dret Journal of Language and Law 66:38-61 via http://e-

resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 30 Oktober 2019. 

Chaer, Abdul, dan Leonie Agustina. (2004). Sosiolinguistik Perkenalan Awal (Edisi 

Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.  

Chaer, Abdul. (2012). Linguistik Umum (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. 

David, Maya Khemlani. (2008). Language Choice of Urban Sino-Indian in Kuala 

Lumpur, Malaysia. Migracijske I etnicke teme 24, 3:217-233 via http://e-

resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 30 Oktober 2019. 

Dewi, Udiana Puspa dan Criscentia Jessica Setiadi. (2018). Language Attitude and 

Language Choice in Bilingual Academic Learning Environment. Lingua Cultura 

XIV.4:369-373 via http://e-resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 30 Oktober 

2019. 

Ernanda. (2018). Pilihan Bahasa dan Sikap Bahasa pada Masyarakat Pondok Tinggi 

Kerinci. Titian Jurnal Ilmu Humaniora II.2: 193-211. 

Ervin-Tripp, Susan. (1967). Sociolinguistics. Berkeley: Eric (University of California). 

Fahmee, Fathmath dan Yong Mei Fung. (2018). Language Choice in Onine Written 

Communication among Maldivian Profesionals. The Southeast Asian Journal of 

English Language Studies XX.2:49-66 via http://e-resourche.perpusnas.go.id/ 

diakses pada 5 November 2019. 

http://repository.unib.ac.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/


93 

 

   

 

Fasold, Ralph. (1984). The Sosiolinguistic of Society. Oxford: Basil Blackwell.  

Fishman. J. A. (1972). Sociolinguistik A.Brif Introduction. Rowley. Massachusetts: 

Newbury House Publisher.   

Granhemat, Mehdi dan Ain Nadzimah Abdullah. (2017). Gender, Ethnicity, Ethnic 

Identity, and Language Choice of Malaysian Youths: the Case of the Family 

Domain. Advances in Language and Literary Studies VIII.2:26-36 via http://e-

resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 5 November 2019. 

Hickerson, N. (1980). Linguistik Anthropology. New York: Holt, Rinehart and Winston 

Inc. 

Jamil, T.M., dan Wirduna. (2017). Penggunaan Bahasa Campur Kode dalam Rapat 

Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Makalah disajikan dalam Seminar 

Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah, Banda Aceh, 13 April.  

Kalangit, Rani Frisilia. (2016). Alih Kode dalam Instagram (Suatu Analisis 

Sosiolinguistik). Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. 

Kavakli, Nurdan. (2017). Language Choice, Use and Transmission Laz at the 

Crossroads. Journal of Endangered Language:51-66 via http://e-

resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 5 November 2019. 

Khoirunnisaa, Nuur. (2012). Analisis Faktor Sosial dan Diimensi Sosial pada Tindak 

Tutur dalam Novel The Rainbow Troops Karya Andrea Hirata: Kajian 

Sosiolinguistik. Skripsi. Universitas Widyatama via 

http://repository.widyatama.ac.id/ diakses pada 29 November 2019.  

Kholidah, Umi dan Haryadi. (2017). Wujud Pilihan Kode Tutur Mahasiswa Aceh pada 

Ranah Pergaulan di Semarang. Seloka Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia VI.2:208-217. 

Kholiq, Abdul, Roekhan, dan Sunaryo. (2013). Campur Kode pada Naskah Pidato 

Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. 

JPBSIOnline I.1:1-11.  

Klave, Evija. (2011). Language Choice and Usage in Social Interaction in Latvia: 

Discouse and Practice. Ethnicity Studies I.2:42-80 via http://e-

resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 30 Oktober 2019. 

Kridalaksana, Harimurti. (1985). Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis. 

Jakarta: Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.  

-------. (2001). Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia. 

Lewis, M. Paul. (2009). Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth Edition. 

Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com.  

Laiya, Rebecca Evelyn. (2015). Pilihan Bahasa pada Masyarakat Multibahasa di Desa 

Botohilisorake, Nias Selatan (Penelitian Etnografi pada Masyarakat 

http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://www.ethnologue.com/


94 

 

   

 

Multibahasawan Nias, Indonesia dan Inggris). Bahtera Jurnal Pendidikan Bhasa 

dan Sastra XIV.2:156-167 via http://garuda.ristekdikti.go.id.  

Mahsun. (2005). Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  

Mardikantoro, Hari Bakti. (2012). Pilihan Bahasa Masyarakat Samin dalam Ranah 

Keluarga. Humaniora XXIV.3: 345-357. 

Michael, Caterine Ann. (2019). Language Choice and Use of Delhi Malayalees in 

Multilingual Settings. Language in India 19:42-55 via http://e-

resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 30 Oktober 2019. 

Mutmainnah, Yulia. (2008). Pilihan Kode dalam Masyarakat Dwibahasa: Kajian 

Sosiolinguistik pada Masyarakat Jawa di Kota Bontang Kalimantan Timur. Tesis. 

Universitas Diponegoro. 

Nababan, P.W.J. (1984). Sosiolinguistik: Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia.  

Niswa, Lailatun, dan Mukhlish. (2017). Pilihan Bahasa dalam Masyarakat Multilingual 

di Kemujan Karimunjawa Jepara. Caraka III.2: 110-126. 

Poedjosoedarmo, Supomo. (1978). Kode dan Campur Kode. Dalam Widyaparwa 15. 

Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.  

Pranowo. (2014). Teori Belajar Bahasa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Qawar, Hanadi Ali. (2014). Language Choice and Language Use in an Arab Canadian 

Multilingual Community (Quebec-Canada): A Sociolinguistic Study. Tesis. 

Middle East University. 

Rahardi, R. Kunjana. (2001). Sosiolinguistik, Kode, dan Alih Kode. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

-------. (2015). Kajian Sosiolinguistik, Ihwal Kode dan Alih Kode. Bogor: Ghalia 

Indonesia. 

Rahman, Abu Rashed Md. Mostafizar, Chan Swee Heng, dan Ain Nadzimah Abdullah 

(2007). Patterns of Language Choice in the Education Domain: The Malaysian 

Context. via  www.repo.uum.edu.  

Rahmantika, Ahida Cipta. (2019). Pilihan Bahasa dalam Caption Akun Instagram 

Mrssharena. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

Rokhman, Fathur. (2005). Pilihan Bahasa sebagai Kendali Status dan Keakraban dalam 

Masyarakat Diglosik: Kajian Sosiolinguistik di Banyumas. Linguistik Indonesia 

XXIII.1:1-9.   

-------. (2013). Sosiolinguistik Suatu Pendekatan Pembelajaran Bahasa Dalam 

Masyarakat Multi Kultural. Yogyakarta: Graha Ilmu.     

Santoso, Teguh. (2013). Tingkatan Bahasa dalam Bahasa Jepang dan Undak Usuk 

Bahasa Jawa (Kajian Linguistik Konstratif). Japanese Literature II.1 via 

https://ejournal3.undip.ac.id/ diakses pada 11 Februari 2020.  

http://garuda.ristekdikti.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://www.repo.uum.edu/
https://ejournal3.undip.ac.id/


95 

 

   

 

Sari, Ni Wayan Eminda dan Ida Ayu Made Wedasuwari. (2014). Pilihan Bahasa Siswa 

Kelas XI IPA 2 SMA (SLUA) 1 Saraswati Denpasar. Jurnal Bakti Saraswati 

III.2:40-47. 

Sholihatin, Anis. (2008). Pilihan Kode pada Masyarakat Keturunan Arab di 

Noyontaan, Kota Pekalongan: Kajian Sosiolinguistik. Tesis. Universitas 

Diponegoro.      

Sinayah, Malarvizhi, Thanalachime Perumal, Elanttamil Maruthai, Paramasivan 

Muthusamy, Ponniamah Muniandy, dan Rajantheran Muniandy. (2017). 

Language Choice of Malaysian Tamil Students in Facebook: a Case Study in a 

Malaysian University. Pertanika Journals of Social Siences & Humanities 

XXV.4:1861-1872 via http://e-resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 30 

Oktober 2019. 

Sudaryanto. (2015). Metode dan Teknik Analisis Bahasa; Pengantar Penelitian 

Wahana Kebudayaan Secara Linguistik. Yogyakarta: SDU Press. 

Sudaryat, Yayat. (2004). Elmuning Basa. Bandung: Walatra. 

Suharyanto. (2014). Pilihan Bahasa Walsa-Bahasa Indonesia oleh Penutur Asli Bahasa 

Walsa: Studi Kasus pada Masyarakat Pund. Aksara XXVI.1:35-45. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja 

Rosdakarya.  

Sumarsono. (2013). Sosiolinguistik. Yogyakarta: Sabda.  

Sunahrowi. (2007). Variasi dan Register Bahasa dalam Pengajaran Sosiolinguistik. 

Insania XII.1:81-92. 

Umar, Azhar dan Delvi Napitupulu. (1993). Sosiolinguistik dan Psikolinguistik (Suatu 

Pengantar). Medan: Pustaka Widyasarana.  

Widianto, Eko dan Ida Zulaeha. (2016). Pilihan Bahasa dalam Interaksi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Seloka Jurnal Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia V.2:124-135.   

Widianto, Eko dan Fathurohman, Irfai. (2019).Variasi Tunggal Bahasa dalam Interaksi 

Penjual dan Pembeli di Kawasan Makam Sunan Muria. Jurnal Kredo III.1:164-

170. Via http://umk.ac.id/ diakses pada 11 Februari 2020. 

Yusmawati, Cut Intan Lestari, dan Nurul Hidayah. (2018). Language Choice Used by 

Chinese Family in Langsa. Language Literacy: Journal of Linguistics, Literature 

and Language Teaching II.2:159-166 via http://e-resourche.perpusnas.go.id/ 

diakses pada 5 November 2019. 

Zheng, Yongyan dan Andy Xuesong Gao. (2016). Chinese Humanities and Social 

Science Scholars’ Language Choice in International Scolarly Publishing a Ten-

Year Survey. Journal of Scolarly Publishing: 1-17 via http://e-

resourche.perpusnas.go.id/ diakses pada 5 November 2019. 

 

http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://umk.ac.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/
http://e-resourche.perpusnas.go.id/


96 

 

   

 

 



 

95 

 

LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Kartu Data 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Pilihan 

Bahasa 

Faktor 

01 P1: Termin pertama dibuka dua pertanyaan, siapa yang 

mau bertanya? Ya, silakan Mbak Tami.” 

       [tǝrmin pǝrtama dibuka duwa pǝrtaña?an siyapa yaŋ 

mau bǝrtaña. ya silahkan mba? tami] 

P2: Ya, saya Tami, ingin bertanya…. 

       [ya saya tami iŋin bǝrtaña] 

P1: Kami akan menjawab pertanyaan Mbak Tami, 

mohon maaf tadi pertanyaannya apa?  

      [kami ?akan mǝnjawab pǝrtaña?an mba? tami, 

mͻhon ma?af tadi pǝrtaña?anña apa] 

Bahasa 

Indonesia  

 

Situasi  

Konteks: mahasiswa sedang melakukan presentasi di kelas membuka sesi tanya jawab. 

Analisis: penggunaan bahasa tunggal, bahasa Indonesia. Faktor penyebabnya adalah situasi (latar 

waktu, tempat, dan suasana) resmi. Peristiwa tutur tersebut terjadi ketika mahasiswa sedang 

presentasi di kelas dan kemudian mengadakan sesi tanya jawab. Presentasi di depan dosen dan 

teman-teman merupakan situasi yang resmi, yang mana bahasa Indonesia ragam resmi juga 

diutamakan.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

02 P1: Nes, ayo beli ini (menunjukkan gambar burger 

melalui aplikasi pembelian online) 

     [nes ?ayo bǝli ini] 

P2: Jangan mau, Nes. 

      [jaŋan ma?u nes] 

P3: Emangnya kenapa? 

      [emaŋña kǝnapa] 

P1: Beli aja lah, Nes, nanti kita pesen dari rumahku. Ntar 

aku gorengin kentang sama nugget sama aku beliin 

cola. 

     [bǝli ?aja lah nes nanti kita pǝsǝn dari rumahku ntar 

?aku gͻrɛŋin kǝntaŋ sama naget sama ?aku beli?in 

cola] 

Bahasa 

Indonesia 

Fungsi 

interaksi 

Konteks: mahasiswa merayu temannya untuk membeli makanan dan datang ke rumahya. 

Analisis: penggunaan bahasa tunggal, bahasa Indonesia Faktor penyebabnya adalah fungsi 

interaksi, yaitu untuk merayu (mempengaruhi) mitra tutur. Peristiwa tutur tersebut terjadi ketika 

mahasiswa sedang mencoba merayu temannya untuk membeli makanan dan mengajaknya ke 
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rumah si penutur. Bahasa yang digunakan merupakan ragam bahasa santai (kasual), mengikuti 

konteks situasi yang merupakan peristiwa nonformal.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

03 P1: Ais, mengko aku meng kosmu, ya. Nunut  

      gawe mi. 

      [?a?is, mǝŋkͻ ?aku mǝŋ kͻsmu ya? nunut gawe  

      ǝmi] 

      ‘Ais, nanti aku ke kosmu, ya. numpang  

       membuat mi (instan).’ 

P2: Tumben, anu ngapa? 

       [tumben, ?anu ŋapa?] 

       ‘Tidak biasanya, ada apa?’ 

P1: Aku ra sempet masak miki nang kos. Kencot  

      koh. 

      [?aku ra sǝmpǝt masak miki naŋ kos kǝñcͻt  

      kͻh] 

     ‘Aku tidak sempat memasak di kos tadi. Lapar     

     nih.’ 

Bahasa Jawa Partisipan 

(personel) 

dan fungsi 

interaksi 

Konteks: seorang mahasiswa meminta izin masak mi instan di kos temannya. 

Analisis: penggunaan bahasa tunggal, bahasa Jawa. Faktor penyebabnya adalah partisipan 

(personel) yang mana kedua penutur sudah sangat akrab dan mereka berasal dari daerah yang 

sama, serta fungsi interaksi berupa permintaan izin. Peristiwa tutur tersebut terjadi ketika 

mahasiswa bertemu di kampus untuk kuliah dan penutur meminta izin untuk memasak mi instan 

di indekos temannya yang sudah akrab tersebut. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

04 P1: Iya, penyuntingan kita ke Humam. Eh, takoklah 

mbok aku salah. 

      [?iya pǝñuntiŋan kita kǝ humam ?eh takͻ?lah mbo? 

aku salah] 

      ‘Iya penyuntingan kita (mengumpulkan) ke Humam. 

Eh, tanyalah barangkali aku salah.’ 

P2: He eh, iki meh ppt opo esai? 

      [hɛ?ɛh iki mεh pepete ͻpͻ esay] 

       ‘Iya, ini mau (bentuk) ppt atau esai?’ 

P1: Durung nggarap aku kok. Itu si Nanik udah selesai. 

      [durUŋ ŋgarap ?aku ko? itu si nanik udah sǝlǝsay] 

     ‘Belum mengerjakan aku kok. Itu si Nanik sudah 

selesai.’  

- Alih kode 

bahasa 

Indonesia 

ke bahasa 

Jawa. 

- Alih kode 

bahasa 

Jawa ke 

bahasa 

Indonesia. 

Partisipan 

(personel) 

dan topik 

pembicaraan 
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Konteks: mahasiswa membahas tugas mata kuliah Penyuntingan setelah keluar dari kelas. 

Analisis: penggunaan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan sebaliknya. Faktor 

penyebabnya adalah partisipan (personel), yakni membuat mengerti mitra tutur serta 

mengakrabkan diri. Alih kode tersebut digunakan oleh penutur P1 untuk mengklarifikasi konten 

pembicaraan kepada mitra tutur. Peristiwa tutur tersebut terjadi ketika mahasiswa selesai 

mengikuti mata kuliah di kampus dan membahas tugas yang diberikan pada mata kuliah 

Penyuntingan. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

05 P1: Ngapunten, Mas Rahmat, pagi ini ada kelas di 

linguistik mata kuliah Jurnalistik Media Cetak. Ada 

kelas mboten, Mas? 

 ‘Maaf, Mas Rahmat, pagi ini ada kelas di linguistik 

mata kuliah Lingusitik Media Cetak. Ada kelas 

tidak, Mas?’ 

P2: Saya masih mengikti diklat di Depok sampai 22 

Maret. Coba kontak Pak Burhan dulu ya. Kalau Pak 

Burhan tidak bisa kita liburkan dulu. 

P1: Nggih, Mas, Pak Burhan sedang seminar di  

      Padang. Matur nuwun. 

     ‘Iya, Mas, Pak Burhan sedang seminar di Padang. 

Terima kasih.’ 

Campur kode 

bahasa Jawa 

ke dalam 

bahasa 

Indonesia 

Partisipan 

(personel), 

dan topik 

pembicaraan 

Konteks: mahasiswa menanyakan perkuliahan kepada dosen melalui pesan teks. 

Analisis: penggunaan campur kode bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ragam Krama. Bahasa 

Indonesia yang digunakan pun bahasa Indonesia ragam formal. Faktor penyebabnya adalah 

partisipan (personel), yakni antara mahasiswa dan dosen serta topik pembicaraan yang berupa 

pembahasan tentang perkuliahan. Campur kode dengan menggunakan bahasa Jawa ragam Krama 

digunakan untuk memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Peristiwa tutur tersebut 

terjadi ketika mahasiswa menanyakan kepada dosen mengenai kehadiran pada perkuliahan 

Jurnalistik Media Cetak. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

06 P1: Ngapa nangkene lah ra kuliah wae. 

      [ŋapa naŋkene lah ra? kuliyah wa?e] 

      ‘Ngapain di sini, nggak kuliah aja.’ 

P2: Lah iki loh, mbayar iki.  

       [lah iki loh, mbayar iki] 

       ‘Lah ini lho, membayar ini (buku)’ 

Bahasa Jawa  Partisipan 

(personel) 

Konteks: mahasiswa bertemu dengan teman yang pernah satu indekos di kampus ketika hendak 

membayar tagihan buku.. 
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Analisis: penggunaan bahasa tunggal, bahasa Jawa. Faktor penyebabnya adalah partisipan 

(personel), yakni hubungan antarpenutur akrab. Ditandai dengan penggunaan bahasa Jawa ragam 

Ngoko yang menunjukkan keakraban antarpenutur P1 dan P2. Peristiwa tutur tersebut terjadi 

ketika mahasiswa bertemu dengan teman yang pernah satu indekos di kampus. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

07 P1: Punya siapa ini? 

       [puña siyapa ini] 

P2: Oh, cermin. Ini punya siapa ya? 

       [ͻh cǝrmin ini puña siyapa ya] 

P1: Tanyain aja di grupmu. 

       [taña?in aja di grupmu] 

P2: Enggak, ini tuh udah ada sejak Sabtu. 

      [ǝŋgak ini tuh udah ada sǝjak saptu] 

Bahasa 

Indonesia 

Situasi  

Konteks: mahasiswa menanyakan cermin yang tertinggal di kelas kepada mahasiswa lain yang 

baru saja menyelesaikan perkuliahan di kelas tersebut. 

Analisis: penggunaan bahasa tunggal, bahasa Indonesia ragam santai (kasual). Faktor 

penyebabnya adalah situasi (latar waktu, tempat, dan suasana) yang tidak resmi. Peristiwa tutur 

tersebut terjadi ketika mahasiswa menanyakan tentang pemilik cermin yang tertinggal di kelas. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

08 P1: Pagi, Mas. Udah sarapan belum? Kalo belum jajan 

dulu dong. 

       [pagi mas udah sarapan bǝlum kalow bǝlum jajan 

dulu doŋ] 

P2: Pagi, bawa makanan kesukaan aku nggak? 

       [pagi bawa makanan kǝsukaan aku ŋga?] 

P1: Ada nih, Mas.  

       [ada nih mas] 

Bahasa 

Indonesia 

Fungsi 

interaksi 

Konteks: mahasiswa menawarkan dagangannya kepada cleaning service di kampus. 

Analisis: penggunaan bahasa tunggal, bahasa Indonesia ragam santai (kasual). Faktor 

penyebabnya adalah fungsi interaksi, yakni untuk menawarkan dagangan. Peristiwa tutur tersebut 

terjadi ketika mahasiswa bertemu dengan cleaning service lalu penutur menawarkan dagangannya 

kepadanya. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 
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09 P1: Pengalamanku kalau pemaparan KKN semua 

anggota wajib hadir soalnya nanti dipresensi. Gitu 

sih. Atau mungkin sekarang bisa izin. 

P2: Iya, jadi salah satu penilaian kelolosan proposal juga 

keknya. 

P1: Iya dek.  

Bahasa 

Indonesia  

Topik 

pembicaraan 

Konteks: mahasiswa membahas tentang KKN melalui pesan grup. 

Analisis: penggunaan bahasa tunggal, bahasa Indonesia ragam santai (kasual). Faktor 

penyebabnya adalah topik pembicaraan, yaitu mengenai KKN. Peristiwa tutur tersebut terjadi 

ketika mahasiswa sedang membicarakan tentang pemaparan KKN melalui pesan grup. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa dan 

Ragamnya 

Faktor 

10 P1: Hai, Neni. Kowe arep mbayarna Ais kan? 

      [hay neni kͻwe ?arǝp mbayarna ?ais kan] 

      ‘Hai, Neni. Kamu mau membayarkan (buku  

       pesanan) Ais kan?’ 

P2: Iya. 

      [?iya] 

P1: Rongewu ranana? 

       [rͻŋewu ranana?] 

      ‘Dua ribu ada tidak?’ 

P2: Ra ana, mbak. 

      [ra ana, mba?] 

      ‘Tidak ada, Mbak.’ 

Bahasa Jawa Pertisipan 

(personel) 

Konteks: mahasiswa memberikan uang kembalian dari pembayaran buku seorang mahasiswa 

lain di lingkungan kampus. 

Analisis: penggunaan bahasa tunggal, bahasa Jawa ragam Ngoko. Faktor penyebabnya adalah 

partisipan (personel) yakni hubungan antara penutur dan mitra tutur akrab. Peristiwa tutur tersebut 

terjadi ketika mahasiswa membayarkan tagihan buku temannya di kampus. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

11 P1: Tapi aku minggu nggak free. Tapi aku melu, nyusul, 

aku nek duwur. Lah jam 9 lagek bali, lagek kelar. Jek 

wes balike. Opo aku langsung ngegas wae yo bar 

acara? 

     [tapi ?aku mIŋgu ŋga? fri. tapi ?aku melu, ñusUl, ?aku 

ne? duwUr. lah jam sͻŋͻ lagɛk bali lagɛk kǝlar je? wɛs 

bali?e ͻpͻ aku laŋsUŋ ŋǝgas wae yo bar acara] 

    ‘Tapi aku hari Minggu tidak bebas, aku ikut, 

menyusul. Aku dari atas (kampus). Lah jam 9 baru 

- Campur  

kode bahasa 

Inggris ke 

dalam 

bahasa 

Indonsia 

- Alih kode 

bahasa 

Indonesia 

Situasi  
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pulang, baru selesai. Apa aku langsung berangkat ya 

habis acara?’ 

P2: Ngegas ke mana? 

     [ŋǝgas kǝ mana] 

     ‘Berangkat ke mana?’ 

P1: Langsung ning lokasi  

     [laŋsUŋ nIŋ lͻkasi] 

     ‘Langsung ke lokasi.’ 

P2: Emang kamu niatnya mau ngapain? 

     [?ɛmaŋ kamu niyatña mau ŋapain] 

P1: Opo sing ngapain? 

     [?ͻpͻ sIŋ ŋapain] 

     ‘Apa yang ngapain?’ 

P2: Oh, mau ganti dulu? 

     [?ͻh, mau ganti dulu] 

P1: He e to 

     [he?e tͻ] 

     ‘Iyalah.’ 

P2: Iya iya lah habis maghrib langsung ngegas 

     [?iya ?iya lah habis mahrib laŋsUŋ ŋǝgas] 

     ‘Ya iyalah habis magrib langsung berangkat.’ 

P1: Yo aku balek sek to 

     [yo ?aku balɛ? se? tͻ] 

     ‘Ya aku pulang dululah.’ 

P2: Ra sah balek 

     [ra sah balɛ?] 

     ‘Nggak usah pulang.’ 

P1: Teke, aku ndak koyo kreyak, koyo cabe. 

     [tǝke ?aku nda? kͻyͻ? krɛya? kͻyͻ? cabe] 

     ‘Otaknya, aku nanti seperti anak nakal, seperti cabe 

(gadis nakal).’ 

kebahasa 

Jawa 

- Bahasa 

Jawa 

- Campur 

kode bahasa 

Indonesia 

ke dalam 

bahasa 

Jawa 

 

Konteks: mahasiswa sedang membicarakan janji pertemuan mereka pada minggu berikutnya di 

sebuah kafe.  

Analisis:  

1. Campur kode penyisipan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk 

pilihan bahasa yang dilakukan dengan alasan keinginan untuk menjelakan dengan 

menggunakan kode lain dengan bahasa yang sudah umum dan diketahui oleh mitra tutur, 

yakni penggunaan kata free yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

‘bebas’ pada kalimat “Tapi aku minggu nggak free”.  

2. Alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa terjadi karena penutur P1 ingin 

mempertegas sesuatu (mengungkapkan solidaritas) dengan pengetahuan bahwa penutur 

P2 memahami bahasa yang digunakannya.  
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3. Bahasa Jawa ragam Ngoko oleh P1 dilakukan karena ia memahami bahwa mitra tutur 

dapat memahami ucapannya meskipun penutur P2 konsisten menggunakan bahasa 

Indonesia.  

4. Campur kode penyisipan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa terjadi karena penutur 

P1 mengutip tuturan P2 pada kata ‘ngapain’ dalam kalimat “Opo sing ngapain?” 

5. Faktor yang melatari pilihan bahasa dalam konteks pembahasan mengenai pertemunan 

adalah faktor situasi. Situasi yang ada merupakan situasi santai antarteman, lokasi juga 

mempengarui yakni kafe yang saat itu ramai oleh pengunjung.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

12 P1: Iki ono asbake ono, rokoke ning ndi? 

     [?iki ?ͻnͻ ?asbake ?ͻnͻ rͻkͻ?e nIŋ ndi] 

     ‘Ini ada asbaknya, rokoknya di mana?’ 

P2: Cuk bawa nggak? 

     [cuk bawa ŋga?] 

     ‘Cuk (jancuk), bawa nggak?’ 

P1: Enggak, ora titip ok 

     [ǝŋga? ͻra titIp o?] 

     ‘Enggak, kan nggak nitip.’ 

P2: Emang masih ada 

     [emaŋ masih ada] 

P1: Esih sek wingi 

     [?ǝsIh se? wiŋi] 

     ‘Masih yang kemarin.’ 

- Bahasa 

Jawa 

- Campur 

kode bahasa 

Indonesia 

ke dalam 

bahasa Jawa 

Pertisipan 

(personel) 

Konteks: mahasiswa menanyakan keberadaan rokok.  

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa ragam Ngoko. Faktor penyebabnya 

adalah partisipan (personel) yakni hubungan antara penutur dan mitra tutur akrab, sedang 

penutur P1 ingin mempertahankan penggunaan bahasa Jawa meskipun diberikan 

tanggapan berupa penggunaan bahasa Indonesia oleh penutur P2. Dalam hal ini, penutur 

P1 dan P2 sama-sama mengerti bahasa Jawa, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.  

2. Campur kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ini terjadi karena P1 mendapat pengaruh 

dari P1, yang mnggunakan bahasa Indonesia, tampak pada kata nggak pada kalimat 

“Enggak, ora titip ok.”  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

13 P1: Aku kui tergak niat iki lungo ndes. 

     [?aku kuwi tǝrga? niyat ?iki luŋo ndes] 

     ‘Aku ini paling nggak niat pergi.’ 

P2: Lah ngopo? 

- Bahasa 

Jawa ragam 

Ngoko 

Pertisipan 

(personel) 
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     [lah ŋͻpͻ] 

     ‘Lah kenapa?’ 

P1: Lah iku cuma nggo kok ngenenan, jepitan rak 

nyadar. 

     [lah ?iku cuma ŋgo ko? ŋene?an, jǝpitan ra? ŋadar] 

     ‘Lah itu cuma pakai begini, pakai sandal jepit nggak 

sadar.’  

- Campur 

kode bahasa 

Indonesia 

ke dalam 

bahasa 

Jawa 

 

Konteks: mahasiswa menyatakan tentang ketidakniatannya pergi ke luar dari indekos.   

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa ragam Ngoko. Faktor penyebabnya 

adalah partisipan (personel) yakni hubungan antara penutur dan mitra tutur akrab. 

2. Campur kode penyisipan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa terjadi karena penutur 

ingin menunjukkan sesuatu dengan menggunakan bahasa Indonesia guna menimbulkan 

efek khusus, yaitu pada penggunaan kata tergak merupakan bentuk tidak baku dari kata 

paling tidak pada kalimat “Aku kui tergak niat iki lungo ndes.” Selanjutnya kata cuma 

dalam kalimat “Lah iku cuma nggo kok ngenenan, jepitan rak nyadar.” 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

14 P1: Nad, aku ngerti we pekok, tapi ra sah ndok tunjuke 

nek ngarep koncoku to. Ora masalah kuwene, aku kok 

ketoke koncoku pekok kabeh. Iki koncoku paling lurus 

lho. Asal kau tau dekne iki kesayangan dosen-dosen. 

     [nad, aku  ŋǝrti we pǝkͻ? tapi ra sah ndͻ? tunju?ke nɛ? 

ŋarǝp kͻncͻku tͻ ͻra? masalah kuwɛne aku kͻ? kɛtͻ?e 

kͻncͻku pǝkͻ? kabɛh iki kͻncͻku palIŋ lurus lo asal 

kͻ tau de?ne iki kǝsayaŋan dͻsɛn dͻsɛn] 

     ‘Nad, aku tau kamu bodoh, tapi nggak usah kamu 

tunjukkan di depan temanku. Nggak masalah itu, aku 

itu kelihatannya temanku bodoh semua. Ini temanku 

yang paling lurus lho. Asal kau tau dia ini kesayangan 

dosen-dosen.’ 

P2: Ora yak e kewalek. 

     [ͻra ya?e kǝwale?] 

     ‘Nggak, sepertinya terbalik.’ 

- Bahasa 

Jawa ragam 

Ngoko 

- Campur 

kode bahasa 

Indonesia 

ke dalam 

bahasa 

Jawa 

Topik 

pmbicaraan 

Konteks: seorang mahasiswa bercanda dengan temannya bahwa ia seorang yang bodoh.    

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa ragam Ngoko. Faktor penyebabnya 

adalah topik pembicaraan, yakni berupa candaan untuk mengejek temannya, P2.  

2. Campur kode penyisipan klausa bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa terjadi karena 

penutur P1 ingin menjelaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa Indonesia guna 

menimbulkan efek khusus, yaitu pada penggunaan klausa asal kau tau terdapat pada 

kalimat “Asal kau tau, dekne iki kesayangan dosen-dosen.” Selanjutnya terdapat campur 
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kode bentuk baster (penyisipan afiksasi bahasa Jawa dengan unsur bahasa Indonesia), 

yaitu pada kata tunjuke, tunjuk + (-e).  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

15 P1: Nanti mau makan apa? 

     [nanti mau makan ?apa] 

P2: Apa ya? 

     [?apa ya] 

P1: Sekali-kali ojo manut aku 

     [sǝkali kali ?ͻjo manUt aku] 

     ‘Sekali-kali jangan ngikut aku.’ 

P2: Masalahnya aku gak ngerti lho, Tris. 

     [masalahña ?aku ga? ŋǝrti lo trIs]  

P1: Lah kamu biasanya apa? 

     [lah kamu biyasaña ?apa] 

P2: Ayam geprek 

     [?ayam gǝprɛ?] 

P1: Di? 

     [di] 

P2: Aku jarang si makan di luar 

     [?aku jaraŋ si makan di luwar] 

P1: Di mana biasanya? 

     [di mana biyasaña] 

P2: Terserah kamu lah 

     [tǝrsǝrah kamu lah] 

P1: Lah kamu biasanya di mana? 

     [lah kamu biyasaña di mana] 

P2: Nggak ada 

     [ŋga? ?ada] 

- Bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Jawa ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 

 

Pertisipan 

(personel) 

Konteks: menanyakan tempat untuk makan malam   

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia. Faktor penyebabnya adalah 

partisipan (personel) yakni hubungan antara penutur dan mitra tutur akrab.  

2. Campur kode penyisipan klausa bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia terjadi karena 

penutur ingin menegaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa guna menimbulkan 

efek khusus, yaitu pada penggunaan klausa ojo manut aku pada kalimat “Sekali-kali ojo 

manut aku.”  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 



104 

 

   

 

17 P1: Eh, pas wisuda aku juga dateng ke wisuda temenku, 

dia sendirian loh.  

     [?εh, pas wisuda ?aku juga datәŋ kә wisuda tәmәnku, 

diya sәndiriyan lↄh] 

P2: Sama pacarnya? 

     [sama pacarña] 

P1: Ya iyalah sama siapa lagi? 

     [ya?iyalah sama siyapa lagi] 

P3: Mungkin nggak itu, temen-temennya nggak tau, 

nggak undang-undang. Kalian tuh ih. 

     [muŋkin ŋga? ?itu, tәmәn-tәmәnña ŋga? ta?u, ŋga? 

?undaŋ-?undaŋ. kaliyan tuh ih]  

P1: Besok kalo aku sidang datang ya, Guys. Gini-gini 

mantan komting.  

     [besↄk kalↄ ?aku sidaŋ dataŋ ya, ga?is. gini-gini 

mantan kↄmtiŋ] 

P3: Nyong apan meneng-meneng bae lah. Ngko ujug-

ujug nyebar undangan.  

     [ŋↄŋ ?apan mәnↄŋ-mәnәŋ ba?e lah. Ŋko ?ujug-?ujug 

ñәbar ?undaŋan] 

     ‘Aku mau diam-diam aja lah. Nanti tiba-tiba sebar 

undangan.’ 

- Bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Inggris ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 

- Alih kode 

bahasa 

Indonesia 

ke bahasa 

Jawa 

Fungsi 

interaksi 

Konteks: beberapa mahasiswa membicarakan teman mereka yang wisuda tidak dihadiri oleh 

teman-temannya 

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia oleh penutur P1 dan P2 ini karena 

mereka sedang membicarakan orang lain dengan tujuan memberikan citra buruk kepada 

pendengarnya.  

2. Campur kode penyisipan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia tampak pada 

kalimat, “Besok kalo aku sidang datang ya, Guys. Gini-gini mantan komting.” Hal ini 

terjadi karena penutur P1 sudah terbiasa mengucapkan kata guys (bahasa Inggris) untuk 

mnggantikan kata kawan atau teman.  

3. Alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa oleh penutur P3 terjadi karena penutur P3 

mengetahui bahwa baik penutur P1 maupun penutur P2 juga dapat memahami bahasa 

Jawa. Jadi, tidak masalah apabila ia melakukan peralihan kode. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

18 P1: Kayak Yuyun. Sumpah aku wingi menyesal, “Wis, 

Yun, perpanjang wae PKLe.” Ternyata dia mau nikah.  

     [kaya? yuyun. sumpah ?aku wiŋi mәñәsal, “wis, yun, 

pәrpañjaŋ wa?e peka?ele.” tәrñata diya ma?u nikah]  

P2: Pantesan nggak mau ya. 

- Bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Jawa ke 

Fungsi 

interaksi 
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     [pantәsan ŋga? ma?u ya] 

P1: “Acara keluarga, Mel-Mel.” Tak kira apa. 

     [“?acara keluwarga, mel-mel.” ta? Kira ?apa]  

P2: Kalo aku sih udah tau, dia mau ada acara sakral, nikah 

pasti. Orang waktu yang pulang pas itu tuh ngurusin 

berkas-berkas udah tau lah ya. 

     [kalↄ ?aku sih ?udah ta?u, diya ma?u ?ada ?acara 

sakral, nikah pasti. ?orang waktu yaŋ pulaŋ pas ?itu 

tuh ŋurusin bәrkas-bәrkas ?udah ta?u lah ya] 

P3: Prewed ternyata. Aku yang sampai nganterin dia ke 

Poncol. Bawaannya banyak banget lho waktu itu, 

kardus sepatu. 

     [prewed tәrñata. ?aku yaŋ sampay ŋantәrin diya kә 

pↄñcol. Bawa?anña bañak baŋәt lo waktu ?itu, kardus 

sәpatu. 

P2: Waktu kita masih di kelas-kelas itu loh. Dia kan 

sempet ke rumah lama kan. 

     [waktu kita masih di kәlas-kәlas ?itu lo. diya kan 

sәmpәt kә rumah lama kan] 

P4: Rada lama 

     [rada lama] 

P2: He em dia tuh ngurus berkas-berkas nikah. 

     [hә?әm diya tuh ŋurus bәrkas-bәrkas nikah]   

dalam 

bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Indonesia 

ke dalam 

bahasa Jawa 

- Campur 

kode bahasa 

Inggris ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 

 

Konteks: mahasiswa membicarakan temannya yang menikah saat masih PKL. 

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia oleh penutur P2 sesuai dengan 

tujuan pembicaraan yakni membicarakan teman mereka sendiri. 

2. Campur kode penyisipan kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia ditemukan pada 

kalimat, “Sumpah aku wingi menyesal.” dan kalimat, “Rada lama.” 

3. Campur kode penyisipan kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa terlihat pada 

kalimat “Wis, Yun, perpanjang wae PKLe.” 

4. Campur kode penyisipan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia tampak pada 

kalimat “Prewed ternyata”. Campur kode ini dilakukan oleh penutur karena kebiasaan 

penggunaan kata prewed yang merupakan singkatan dari preweding dalam bahasa Inggris.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

19 P1: Guys, aku takon sek. Wisuda anggo sneaker ulih rak 

sih? 

     [gεs, ?aku takↄn sε? wisuda ?aŋgo snikәr ?ulih ra? sih] 

     ‘Kawan, aku tanya dulu. Wisuda pakai sepatu karet 

nggak sih?’ 

 P2: Boleh, boleh, tapi Undip sih. 

- Campur 

kode bahasa 

Inggris ke 

dalam 

bahasa Jawa 

Partisipan  
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     [bↄlεh, bↄlεh, tapi ?undip sih 

P3: Ulih, kemarin itu kating aku ada lho. 

     [?ulih, kәmarin ?itu kating ?aku ?ada lo] 

P4: Masa harus pake itu, hills. 

     [masa harus pake ?itu, hil] 

P2: Hills aja nggak bisa tau, aku nggak bisa bertahan 

lama. 

     [hil ?aja ŋga? bisa ta?u, ?aku ŋga? bisa bәrtahan lama] 

P3: Jane ulih kok. Anggo kaos bae ulih kok. 

     [jane ?ulih kↄ? ?aŋgo kaos ba?e ulih kↄ?] 

    ‘Sebenarnya boleh kok. Pakai kaos aja boleh kok] 

P1: Kita kalo wisuda pake sneaker aja. 

     [kita kalↄ wisuda pake snikәr ?aja] 

P5: Ben ra kesel ya. Jempole lara. 

     [bεn ra kәsәl ya. jәmpↄle lara] 

     ‘Biar nggak capai ya. Ibu jarinya sakit.’ 

- Bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Jawa ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Inggris ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 

- Bahasa 

Jawa 

Konteks: beberapa mahasiswa membahas sepatu yang akan dipakai saat wisuda.  

Analisis:  

1. Campur kode penyisipan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa, terlihat pada kalimat, 

“Guys, aku takon sek. Wisuda anggo sneaker ulih rak sih?” Kata guys dan sneaker 

merupakan kata bahasa Inggris yang artinya kawan dan sepatu karet (jenis sepatu). 

Campur kode ini terjadi karena kebiasaan penutur.  

2. Pengunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia tampak pada kalimat, “Boleh, boleh, 

tapi Undip sih.” Sesuai dengan latar belakang pilihan bahasa, penutur P2 menanggapi 

pertanyaan penutur P1 dengan bahasa Indonesia karena P2 sudah terbiasa mengungkapkan 

sesuatu dengan bahasa Indonesia. 

3. Campur kode penyisipan kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pada kalimat, 

“Ulih, kemarin itu kating aku ada lho.” Penyisipan kata ulih ‘boleh’ ini digunakan oleh 

penutur P3 untuk menanggapi pertanyaan P1.   

4. Campur kode penyisipan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kata hills  dan 

sneaker merupakan kata bahasa Inggris yang mengacu pada jenis sepatu hills ‘sepatu 

berhak’ dan sneaker ‘sepatu karet’, tampak pada tiga kalimat berikut. 1) “Masa harus pake 

itu, hills.” 2) “Hills aja nggak bisa tau, aku nggak bisa bertahan lama.” dan 3) “Kita kalo 

wisuda pake sneaker aja.” Campur kode ini terjadi karena kebiasaan penutur untuk 

mengungkapkan hal-hal tersebut dengan kata bahasa Inggris.  

5. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa tampak pada kalimat, “Jane ulih kok. 

Anggo kaos bae ulih kok.” dan kalimat, “Ben ra kesel ya. Jempole lara.”disebabkan oleh 

penutur yang menjunjung tinggi bahasa daerah.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

20 P1: Aku takut tau. Sumpah kalo ada melati.  

     [?aku takut ta?u. sumpah kalↄ ?ada mәlati] 

- Campur 

kode bahasa 

Partisipan  



107 

 

   

 

P2: Aku kalo ada orang penganten tuh, aku kalo deket-

deket foto tu baunya semelet. 

     [?aku kalↄ ?ada ?ↄraŋ pәŋantεn tuh, ?aku kalↄ dәkәt-

dәkәt fↄtↄ tu ba?uña sәmәlεt] 

P1: Kalo bau aku suka, Qi, tapi liat langsung tuh hiii hiii. 

Temen aku yang di Unsoed ikut duta-duta gitu kan. 

Serem banget. Abis ditanyain sama juri-jurinya itu 

kesurupan.  

     [kalↄ ba?u ?aku suka, qi, tapi liyat laŋsuŋ tuh hiy hiy. 

tәmәn ?aku yaŋ di ?unsut ?ikut duta-duta gitu kan. 

sәrәm baŋәt . ?abis ditaña?in sama juri-juriña itu 

kәsurupan] 

P3: Masa sih? Kenapa? 

     [masa sih kәnapa] 

P4: Ngalamun kali. Pikirannya kosong. 

     [ŋalamun kali. Pikiranña kↄsↄŋ] 

P1: Dia tuh kaya pake adat Bali gitu kan, pake nari-nari 

gitu. Trus kamboja-kambojanya itu ternyata ambil 

dari makam. 

     [diya tuh kaya pake ?adat bali gitu kan, pake nari-nari 

gitu. trus kamboja-kambojaña ?itu tәrñata ?ambil dari 

makam] 

P4: Ya gila, pantes nempel. 

     [ya gila, pantәs nәmpεl] 

P1: Abis siuman dia bilang, “Aku mau sholat, mau 

sholat.” 

     [?abis siyuman diya bilaŋ, “?aku ma?u sↄlat, ma?u 

sↄlat] 

P3: Dia pasang kali supaya menang. Eh malah masuk. 

     [diya pasaŋ kali supaya mәnaŋ. ?eh malah masuk] 

Jawa ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 

- Bahasa 

Indonesia 

Konteks: beberapa mahasiswa membicarakan tentang ketakutannya terhadap bunga melati dan 

seseorang yang kesurupan. 

Analisis:  

1. Campur kode penyisipan kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia tampak pada 

kalimat “Aku kalo ada orang penganten tuh, aku kalo deket-deket foto tu baunya semelet”. 

Kata semelet merupakan kata bahasa Jawa yang artinya ‘menyengat’.  

2. Pnggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia ragam santai ini trjadi karena penutur 

P1 yang dominan dalam percakapan ini terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam 

setiap interaksi..  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 



108 

 

   

 

21 P1: Mel, koe sida ganti ra? 

     [mel, kowe sida ganti ra?] 

    ‘Mel, kamu jadi ganti nggak? (topik skripsi)] 

P2: Sido. Trus gini to, awalnya tuh nggak boleh, trus 

barang aku bimbingan lagi tuh, bimbingan lagi tuh 

trus bilang “Ternyata kalo diliat-liat kaya uji nyali ya, 

Mbak.” 

    [sido. tәrus gini tↄ, ?awalña tuh ŋga? bↄlεh, tәrus baraŋ 

?aku bimbiŋan lagi tuh, bimbiŋan lagi tuh tәrus bilaŋ, 

“tәrñata kalↄ diliyat-liyat kaya? ?uji ñali ya, әmba?” 

P3: Uji nyali? Yang dulu itu pas seminar? 

     [?uji ñali yaŋ dulu ?itu pas sәminar] 

P2: “Uji nyali ya, Mbak, datanya cuma segini, kalo mau 

nyari yang gelar ini terdapat dalam wacana apa, jadi 

makna kulturalnya kan lebih banyak dan lebih dikenal 

di masyarakat gitu. Trus kalo aku nanya ke orang 

dalem nggak sebanyak itu meskipun aku bawa surat 

dari fakultas. 

     [?uji ñali ya, әmba?, dataña cuma sәgini, kalↄ ma?u 

ñari yaŋ gәlar ?ini tәrdapat dalam wacana ?apa, jadi 

makna kulturalña kan lәbih bañak dan lәbih dikәnal di 

masyarakat gitu.” tәrus kalↄ ?aku naña kә ?ↄraŋ dalәm 

ŋga? Sәbañak ?itu mәskipun ?aku bawa surat dari 

fakultas] 

P4: Ya udah sih orang aku aja ganti. 

     [ya ?udah sih ?ↄraŋ ?aku ?aja ganti] 

- Bahasa 

Jawa 

- Bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Jawa ke 

dalam 

bahasa 

Indonsia 

Topik 

pembicaraan 

Konteks: beberapa mahasiswa membicarakan tentang topik skripsi. 

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa. Penutur P1 merupakan mahasiswa asal 

Purbalingga, ia sengaja menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumasan karena dia 

mengetahui bahwa lawan bicaranya (P2) merupakan orang Kebumen sehingga dapat 

memahami apa yang dimaksud olehnya.  

2. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia dalam hal ini penutur sedang 

membicarakan topik skripsi yang mendapat beberapa saran dari dosen pembimbingnya. 

Pembahasan mengenai skripsi lebih mudah apabila dibicarakan dengan menggunakan 

bahasa Indonesia.  

3. Campur kode penyisipan kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia terjadi karena 

penutur P2 menanggapi pertanyaan penutur P1 yang menggunakan bahasa Jawa.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

22 P1: Halo, Yun! 

     [halↄ, yun] 

- Bahasa 

Indonesia 

Partisipan  
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P2: Apa, Mel? 

     [?apa, mel] 

P3: Yun, udah selesai kita, Yun. 

     [yun, ?udah sәlәsay kita, yun] 

P1: Yun, kamu udah hamil ya? 

     [yun, kamu ?udah hamil ya] 

P2: Enggak. 

     [әŋga?] 

P4: Koe wis meteng? 

     [kↄwe wis mәtәŋ] 

     ‘Kamu udah hamil?’ 

P1: Udah sebulan apa dua bulan, Yun? 

     [?udah sәbulan ?apa duwa bulan, yun] 

P2: Ahahaha, belum belum. 

     [?ahahaha, bәlum bәlum] 

P3: Tuh kan ketawa, hiya hiya hiya 

     [tuh kan kәtawa, hiya hiya hiya] 

P4: Ndang ngisi lah, Yun, aja suwe-suwe. 

     [ndaŋ ŋisi lah, yun, ?aja suwe-suwe] 

    ‘Cepet isi lah, Yun, jangan lama-lama.’ 

P1: Yun, Yun, kok siang-siang udah keramas, abis 

ngapain? 

     [yun, yun, kↄ? siyaŋ-siyaŋ ?udah kәramas, ?abis 

ŋapa?in] 

P4: Yuyun, Yuyun, seminggu dua kali aja jangan 

keseringen. 

    [yuyun, yuyun sәmiŋgu duwa kali ?aja jaŋan 

kәsәriŋәn] 

P1: Eh, bagus tuh maksimal tiga kali, Yun, nanti awet 

muda 

     [?eh, bagus tuh maksimal tiga kali, yun, nanti awet 

muda] 

P4: Jangan sering-sering nanti kalo sering-sering malah 

nggak jadi. 

     [jaŋan sәriŋ-sәriŋ nanti kalↄ sәriŋ-sәriŋ malah ŋga? 

jadi] 

P2: Edan tenan, Bocah. Selamat ujian teman-teman. 

     [?edan tәnan, bↄcah. sәlamat ?ujiyan tәman-tәman] 

P3: Ih wis rampung, Yun. 

     [?ih wis rampuŋ, yun] 

     ‘Ih, udah selesai, Yun.’ 

P4: Yuyun di mana, Yun? 

     [yuyun di mana, yun] 

P1: Yun, kamu lagi sendirian di rumah? 

- Bahasa 

Jawa 

- Alih kode 

bahasa Jawa 

ke bahasa 

Indonesia 

- Alih kode 

bahasa 

Indonesia 

ke bahasa 

Jawa 

- Campur 

kode bahasa 

Jawa ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 
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     [yun, kamu lagi sәndiriyan di rumah] 

P2: Iya ini, Guys. 

     [?iya ?ini, ga?es] 

P4: Iya ngerti-ngerti kamar penganten ra sah ditidok-

tidoknya nyong lah. 

     [?iya ŋәrti-ŋәrti kamar pәŋantεn ra sah ditidↄk-tidↄkna 

ñↄŋ lah] 

     ‘Iya tau-tau kamar pengantin nggak usah dikasih tau 

aku lah] 

Konteks: beberapa mahasiswa melakukan panggilan video kepada seorang teman yang tidak 

mengikuti ujian lisan di kampus dan saat ini sedang berbulan madu. 

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia dilakukan oleh para penutur karena 

kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia ketika bercakap-cakap dengan mahasiswa lain 

di kampus. 

2. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa. Penutur P4 merupakan penutur yang 

berasal dari Purbalingga dan ia cenderung konsisten menggunakan bahasa Jawa dengan 

teman-temannya.   

3. Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dilakukan oleh penutur P4 ketika memberi 

saran kepada P2.  

4. Alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dilakukan oleh penutur P3 ketika menanggapi 

ucapan P2 ketika memberikan selamat menempuh ujian.  

5. Campur kode penyisipan frasa bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh P2 

ketika menanggapi candaan teman-temannya.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

23 P1: Password-nya dong, luwak white coffee? Ahahaha. 

     [paswodñ dↄŋ, luwak wa?et kↄpi ahahaha] 

P2: Apa sih password-e nyong ora ngerti. 

     [?apa sih paswod-e ñↄŋ ?ↄra ŋәrti] 

     ‘Apa sih kata sandinya, aku nggak tau?’ 

P1: Kopi nikmat nyaman di perut. 

     [kↄpi nikәmat ñaman di pәrut] 

P2: Yeay, anda menang! 

     [yey, ?anda mәnaŋ] 

P1: Gobil, gaje nemen sumpah. Aku pengin turu tapi ra 

bisa turu. 

     [gↄbil, gaje nәmәn sumpah. ?aku peŋin turu tapi ra? 

bisa turu] 

     ‘Bodoh, nggak jelas banget sumpah. Aku ingin tidur 

tapi nggak bisa tidur.’ 

P2: Ya wis lah nggletak ngko kan merem. 

- Campur 

kode bahasa 

Indonesia 

ke dalam 

bahasa 

Inggris 

- Campur 

kode bahasa 

Inggris ke 

dalam 

bahasa Jawa 

- Bahasa 

Indonesia 

-  Bahasa 

Jawa 

Situasi  
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     [ya wis lah ŋgletak ?әŋkↄ kan mәrәm] 

     ‘Ya sudahlah tiduran nanti kan merem.’ 

P1: Soale wis kakean turu. Mambengi turu jal, bar ngisa 

turu, tangi subuh turu, liburku un-faedah. 

     [sↄ?ale wis kake?an turu. mambeŋi turu jal, bar ŋisa 

turu, taŋi subuh turu, liburku ?anfae?edah] 

     ‘Masalahnya (aku) sudah kebanyakan tidur. Semalam 

tidur coba, habis Isya tidur, bangun subuh tidur (lagi), 

liburku tidak bermanfaat.’ 

P2: Liburku berfaedah dong, nyong nggarap sempro. 

     [liburku bәrfa?edah dↄŋ, ñↄŋ ŋgarap semprↄ] 

     ‘Liburku berfaedah dong, aku mengerjakan sempro.’ 

P1: Ya semangat, Nesi, kowe majune kapan? 

     [ya sәmaŋat, nesi, kↄwe majune kapan] 

     ‘Ya semangat, Nesi, kamu majunya kapan?’ 

P2: Ih domongna Jumat, nek sida. 

     [?ih, dↄmↄŋna jum?at, nεk sida] 

     ‘Ih, dibilangin Jumat, kalo jadi.’ 

P1: Kayane sida. Dan nek Jumat rampung bulan Mei 

sempronya selesai. Nek Rabu-Jumat, Rabo-Jumat, tapi 

bosen ya? 

     [kayane sida. dan nεk jumat rampuŋ, bulan me?i 

semprↄña sәlәsay. nεk rabↄ-jum?at, rabↄ-jum?at, tapi 

bↄsәn ya] 

     ‘Kayanya jadi. Dan kalau Jumat selesai, bulan Mei 

sempronya selesai. Kalau Rabu-Jumat, Rabu-Jumat, 

tapi bosan ya.’ 

P2: Iya, nyong be sebel. 

     [?iya, ñↄŋ be sәbәl] 

     ‘Iya, aku juga sebal.’ 

P1: Aku bosen tau, ngantuk, rana hiburan ya. 

     [?aku bↄsәn ta?u, ŋantuk, rana hiburan ya] 

     ‘Aku bosan tahu, mengantuk, nggak ada hiburan.’ 

P2: Haha 

     [haha] 

P1: Ajal ana hiburan, ana sie konsumsine, eh puasa nding, 

puasa. 

     [?ajal ?ana hiburan, ?ana siy kↄnsumsine, ?eh puwasa 

?әndiŋ, puwasa] 

     ‘Coba ada hiburan, ada sie konsumsinya, eh puasa ya, 

puasa.’ 

P2: Mending karo ngrungokna radio kek apa apa. 

     [mәndiŋ karↄ ŋruŋↄkna radi?o kεk ?apa ?apa] 

     ‘Lebih baik sambil mendengarkan radio atau apa.’ 
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P1: Aku wingi ngasek garep youtube-an lah, ngrungokna 

video. 

     [?aku wiŋi ŋasεk garәp yutupan lah, ŋruŋↄkna vidiↄ] 

     ‘Aku kemarin sampai mau youtube-an lah, 

mendengarkan video.’ 

P2: Nyong wingi youtube-an, instagram-an. 

      [ñↄŋ wiŋi yutupan, ?instagraman] 

     ‘Aku kemarin youtube-an, instagram-an. 

P1: Tapi aku merasa bersalah 

    [tapi ?aku mәrasa bәrsalah] 

P2: Ngapa? 

     [ŋapa] 

    ‘Kenapa?’ 

P1: Mbok ngko ra isa nggarap aku. 

     [?әmbↄk ?әŋkↄ ra ?isa ŋgarap ?aku] 

     ‘Siapa tahu nanti (aku) nggak bisa mengerjakan.’ 

P2: Ngko ndak ra bisa nggarap? 

      [?әŋkↄ ndak ra bisa ŋgarap?] 

      ‘Nanti, kalo nggak bisa mengerjakan?’ 

Konteks: dua orang mahasiswa melakukan panggilan telepon dan membicarakan tentang 

menghabiskan liburan dan sempro.  

Analisis:  

1. Campur kode penyisipan blaster bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, tampak pada 

imbuhan –nya (bahasa Indonesia) pada kata password (bahasa Inggris) pada kalimat 

“Password-nya dong, luwak white coffee. Ahahaha.” Penggunaan campur kode tersebut 

terjadi karena penutur sudah terbiasa menggunakan kata password dibandingkan ‘kata 

sandi’ dan ini digunakan sebagai candaan antarteman ketika menelepon.  

2. Campur kode penyisipan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa, yakni pada kalimat 

“Apa sih password-e nyong ora ngerti.” Kata password digunakan bersama-sama dengan 

bahasa Jawa.  

Campur kode penyisipan blaster bahasa Jawa ke dalam bahasa Inggris, terlihat pada kata 

password dengan sufiks bahasa Jawa –e.  

Campur kode penyisipan blaster bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa, ialah pada kata un-

faedah yang maknanya ‘tidak bermanfaat’. 

3. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa. Hal ini karena penutur dan mitra tutur 

berasal dari daerah yang sama, Kebumen. Mereka teman akrab dan dalam situasi santai. 

4. Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia oleh penutur P2 dilakukan ketika penutur P1 

menanggapi pertanyaan penutur P2. Alih kode ini dilakukan oleh penutur P2 untuk 

mengklarifikasi konten pembicaraan kepada penutur P1.  

5. Alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dilakukan oleh penutur P1 ketika mmbuka 

percakapan dengan candaan “kata sandi” yang biasanya tayang di televisi. Penutur P1 di 

sini mengutip pembicaraan host televisi yang mengangkat tema kuis luwak white coffee. 

Alih kode ini juga terjadi pada kalimat-kalimat berikut. 

Liburku berfaedah dong, nyong nggarap sempro. 
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“Ya semangat, Nesi, kowe majune kapan?” 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

24 P1: Aku sebenere mau ra arep telfon kowe lho. 

     [?aku sәbәnәre ma?u ra ?arәp telfↄn kↄwe lo] 

     ‘Aku sebenarnya tadi nggak mau telepon kamu lho.’ 

P2: Trus? Nangapa telfon? 

      [tәrus naŋapa telfↄn] 

    ‘Terus? Kenapa telepon?’ 

P1: Ora ngerti. Jangan-jangan kowe memanggilku ya, 

kon telfon? 

     [?ↄra? ŋәrti. jaŋan-jaŋan kↄwe mәmaŋgilku ya kↄn 

telfↄn] 

     ‘Nggak tahu. Jangan-jangan kamu memanggilku ya, 

suruh telepon?’ 

P2: Oh, kayane iya deh. Aku kan ngirim WA meng kowe. 

    [?ↄh, kayane ?iya deh. ?aku kan ŋirim we?a mәŋ kↄwe] 

    ‘Oh, sepertinya iya deh. Aku kan kirim WA ke kamu.’ 

P1: Telepati. Kowe miki ngirim WA aku temenan? 

    [telepati. kↄwe miki ŋirim we?a ?aku tәmәnan] 

    ‘Telepati. Kamu tadi beneran kirim WA ke aku?’ 

P2: Temenan. 

    [tәmәnan] 

    ‘Beneran.’ 

P1: Apa? Nang aku? PC? 

    [?apa naŋ ?aku pece] 

    ‘Apa? Ke aku? PC?’ 

P2: Ais, kayane ngono tok. 

    [?a?is, kayane ŋↄnↄ tↄk] 

    ‘Ais, sepertinya itu saja.’ 

P1: Tenan? 

    [tәnan] 

    ‘Bener?’ 

P2: Iya! 

    [?iya] 

P1: Jam pira? 

     [jam pira] 

     ‘Jam berapa?’ 

P2: Jam pira ya? 

     [jam pira ya] 

     ‘Jam berapa ya?’ 

P1: Jam pira? Takon serius kie aku. 
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     [jam pira takↄn sәriyus kiye ?aku] 

     ‘Jam berapa? Tanya serius ini aku.’ 

P2: Ngko disit tak pandeng. Jam 13.56. 

     [?әŋko disit tak pandәŋ. jam tәlulas lima nәm] 

     ‘Nanti dulu aku lihat. Jam 13:56.’ 

P1: Jangan-jangan? Wejan tenan ik. Telung menit 

kemudian aku nelfon. 

     [jaŋan-jaŋan wejan tәnan ik. tәluŋ mәnit kәmudiyan 

?aku nelfↄn] 

     ‘Jangan-jangan? Gila bener. Tiga mnit kemudian aku 

telepon.’ 

P2: Waw, jangan-jangan ada chemistry sedang 

berlangsung di antara kita. 

     [waw, jaŋan-jaŋan ?ada cemistri sәdaŋ bәrlaŋsuŋ di 

?antara kita] 

P1: Wejan, ora usah mbahasi chemistry. 

     [wejan, ?ↄra ?usah mbahasi cemistri] 

     ‘Gila, nggak usah membahas kecocokan.’ 

P2: Lebay! 

     [lәbay] 

P1: Lebay! 

     [lәbay] 

Konteks: dua orang mahasiswa bercakap-cakap melalui telepon membahasa tentang chemistry. 

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa dialek Kebumen. Pilihan bahasa ini 

digunakan oleh penutur P1 dan P2 karena mereka berasal dari daerah yang sama, 

Kebumen.  

2. Campur kode penyisipan kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa, yaitu kata jangan-

jangan, memanggilku, telepati, dan kemudian pada kalimat-kalimat berikut. 

 Ora ngerti. Jangan-jangan kowe memanggilku ya, kon telfon?” 

Telepati. Kowe miki ngirim WA aku temenan? 

Jangan-jangan? Wejan tenan ik. Telung menit kemudian aku nelfon. 

Campur kode ini terjadi karena keterbatasan linguistik, ialah penutur yang kesulitan 

mncari padanan kata untuk kata tersebut. 

3. Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dilakukan oleh penutur P2 untuk 

mengungkapkan topik tertentu.  

P2: Ngko disit tak pandeng. Jam 13.56. 

P1: Jangan-jangan? Wejan tenan ik. Telung menit kemudian aku nelfon. 

P2: Waw, jangan-jangan ada chemistry sedang berlangsung di antara kita. 

4. Campur kode bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia terjadi karena adanya 

keterbatasan linguistik, yang mana kata chemistry sulit diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia, yaitu suatu reaksi kimia pada hubungan manusia yang menimbulkan adanya 

kecocokan. Kalimat yang menunjukkan adalah “Waw, jangan-jangan ada chemistry 

sedang berlangsung di antara kita.” 



115 

 

   

 

5. Campur kode bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa terjadi karena adanya keterbatasan 

linguistik, yang mana kata chemistry sulit diterjemahkan dalam bahasa Jawa atau kata 

yang tidak biasa ditemukan dalam bahasa Jawa, yaitu suatu reaksi kimia pada hubungan 

manusia yang menimbulkan adanya kecocokan. Kalimat yang menunjukkan adalah 

“Wejan, ora usah mbahasi chemistry.” 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

25 P2: Wis ngko gari enteng lho? 

     [wis ?әŋkↄ gari ?әntεŋ lo] 

     ‘Sudah nanti habis lho.’ 

P1: Apane? 

     [?apane] 

     ‘Apanya?’ 

P2: Paketane, gratisane nteng 

     [paketane, gratisane ?әntεŋ] 

     ‘Paketannya, gartisannya habis.’ 

P1: 122 menit, gobil. 

     [sәratus duwa-duwa mәnit, gↄbil] 

     ‘Seratus dua puluh dua menit, goblok.’ 

P2: Emang pira? Sejam? 

     [?emaŋ pira? sәjam? 

     ‘Memang berapa? Sejam?’ 

P1: Lima ribu 

     [lima ribu] 

P2: Lima ribu? 

      [lima ribu] 

P1: Tiga hari seratus lima puluh menit 

     [tiga hari sәratus lima puluh mәnit] 

P2: Ya wis entengna 

     [ya wis ?әntεŋna] 

     ‘Ya sudah, habiskan.’ 

P1: Ojo, ngko go nelfon mami. 

     [?ↄjↄ, ?әŋkↄ gↄ nelfↄn mami] 

     ‘Jangan, nanti buat telepon mami.’ 

P2: O, mamimu anggo kie, kartu 3 

     [?o, mamimu ?aŋgↄ kiye kartu tri] 

     ‘O, mamimu pakai ini, kartu 3?’ 

P1: Tapi berhubung mami lagi sibuk dadi dialihkan. 

     [tapi bәrhubuŋ mami lagi sibuk dadi di?alihkan] 

P2: Mamih siapa? Mamih siapa? 

     [mamih siyapa mamih siyapa] 

P1: Mamih temenan, biyunge ya Allah. 
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     [mamih tәmәnan, biyuŋe ya ?awlↄh] 

     ‘Mamih beneran, ibuku ya Allah.’ 

P2: Oh, mbok ana sebutan lain untuk mamih menurutmu. 

     [?ↄh, ?әmbↄk ?ana sәbutan lain ?untuk mamih 

mәnurutmu] 

P1: Dulunya sempat ada, tapi sekarang udah nggak. 

     [duluña sәmpat ?ada, tapi sәkaraŋ ?udah ?әŋga?] 

P2: Sudah tidak ada mamih kedua ya? 

     [sudah tida? ?ada mamih kәdua ya] 

P1: He em, ya bener. Mumet yakin. 

     [hә?әm, ya bәnәr. mumәt yakin] 

     ‘Iya, ya benar. Pusing yakin.’ 

P2: Wis ngana turu-turu. Ngko jam telu adus, tangi. 

     [wis ŋana turu-turu. ?әŋkↄ jam tәlu ?adus, taŋi] 

     ‘Sudah sana tidur. Nanti jam tiga mandi, bangun.’ 

P1: Nangapa? 

     [naŋapa] 

     ‘Kenapa?’ 

P2: Tak parani, gedor-gedor. 

     [tak parani, gәdↄr-gәdↄr] 

     ‘Aku datangi, ketok-ketok.’ 

Konteks: dua orang mahasiswa sedang membicarakan ibu melalui telepon. 

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa dialek Kebumen. Pilihan bahasa Jawa 

ini karena penutur P1 dan P2 sama-sama berasal dari daerah yang sama, Kebumen, serta 

hubungan keduanya yang dekat.  

2. Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia terjadi karena penutur ingin mempertegas 

sesuatu, terlihat pada kalimat berikut. 

P1: Ojo, ngko go nelfon mami. 

P1: Tapi berhubung mami lagi sibuk dadi dialihkan. 

3. Campur kode penyisipan kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia ini karena 

kebiasaan penutur, sehingga tidak memiliki maksud tertentu. Tampak pada kalimat-

kalimat berikut. 

Tapi berhubung mami lagi sibuk dadi dialihkan. 

Oh, mbok ana sebutan lain untuk mamih menurutmu. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

26 P2: Wis arep curhat apa maning? Mumpung saya sedang 

ready. 

     [wis arǝp curhat ?apa maniŋ mumpuŋ saya sǝdaŋ ridi] 

     ‘Sudah mau curhat apa lagi? Mumpung saya sedang 

ada waktu.’ 
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P1: Aku ra ameh curhat. 

     [?aku ra ?ameh curhat] 

     ‘Aku tidak ingin curhat.’ 

P2: Alah jane kepengen curhat kan? Limang ewu ternyata 

nggo maketna telfon. 

     [?alah jane kǝpeŋɛn curhat kan limaŋ ?ewu tǝrñata 

?ǝŋgo makɛtna telfͻn] 

     ‘Halah, sebenarnya ingin curhat kan? Lima ribu 

ternyata kamu buat daftar paket telepon.’ 

P1: Ora, iki maketna wis ket wingi yo. 

     [?ͻra, ?iki makɛtna wis wiŋi yo] 

     ‘Tidak, ini paket sudah dari kemarin.’ 

P2: O, kaya ngono 

     [?ͻ, kaya ŋͻno] 

     ‘O, seperti itu.’ 

P1: Makane dadi pulsaku ilang. 

     [makane dadi pulsaku ?ilaŋ] 

     ‘Makanya jadi pulsaku hilang.’ 

P2: Hah? Pulsamu ilang? 

     [hah pulsamu ?ilaŋ] 

     ‘Hah? Pulsamu hilang?’ 

P1: He eh, kan mbengi paketku…, kan aku dadi cerita, 

sebel! 

     [hɛ?ɛh, kan mbǝŋi pakɛtku…, kan ?aku dadi cǝrita, 

sǝbǝl!] 

     ‘Iya, kan semalam paketku…, kan aku jadi cerita, 

sebaal!’ 

P2: Ya wis gari cerita. 

     [ya wis gari cǝrita] 

     ‘Ya sudah tinggal cerita.’ 

P1: Wingi paketku ra memperbarui gara-gara pulsane 

enteng, gara-gara kesedot. Kan aku maketna tanggal 

loro kan, tak kira ora memperpanjang otomatis. 

     [wiŋi pakɛtku ra mǝmpǝrbaru?i gara-gara pulsane 

?ǝntɛŋ, gara-gara kǝsǝdͻt. Kan ?aku makɛtna taŋgal 

lͻrͻ kan, ta? Kira ?ora mǝmpǝrpañjaŋ ?ͻtͻmatis] 

    ‘Kemarin paketku tidak memperbarui karena pulsanya 

habis, tersedot. Kan aku memaketkan tanggal dua kan, 

saya kira tidak memperpanjang otomatis.’  

P2: Terus? 

     [tǝrus] 

     ‘Selanjutnya?’ 

P1: Ya ternyata keperpanjang, mbengi.  

     [ya tǝrñata kǝpǝrpañjaŋ, mbǝŋi] 
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     ‘Ya, ternyata keperpanjang, semalam.’ 

P2: Keperpanjang? 

     [kǝpǝrpañjaŋ] 

P1: Iya, paket nelfone lho, keperpanjang. 

     [?iya, pakɛt nɛlfͻne lo, kǝpǝrpañjaŋ] 

P2: Oh, paket nelfone. Owalah. 

     [?ͻh, pakɛt nelfͻne. ?ͻwalah] 

P1: Ya seperti itu. 

     [ya sǝpǝrti ?itu] 

P2: Jadi, seperti itu ceritanya. Trus kamu kepengen 

misuh-misuh. 

     [jadi, sǝpǝrti ?itu cǝritaña. Tǝrus kamu kǝpeŋɛn 

misuh-misuh] 

P1: Enggak sih. Awalnya pengen misuh tapi lah buat apa 

misuh? 

     [?ǝŋga? sih. ?awalña peŋɛn misuh tapi lah buwat ?apa 

misuh] 

P2: Oh, kayak gitu ya. Bagus bagus sabar ya, Nak. Ya 

ngko tuku pulsa maning. Di-stop dulu. 

     [?ͻh, kaya? Gitu ya. bagus bagus sabar ya, na? ya 

?ǝŋkͻ tuku pulsa maniŋ. di sǝtͻp dulu] 

P1: Wis njaluk dong, mau karo mamih. 

     [wis ñjaluk dͻŋ, ma?u karͻ mamih] 

     ‘Sudah minta dong, tadi sama mamih.’ 

P2: Trus dinei? 

     [tǝrus dine?i] 

     ‘Terus dikasih?’ 

P1: Uwis dong. 

     [?uwis dͻŋ] 

P2: Ahaha, masa? Lah wagu banget kan, jam papat esuk 

golet-golet pulsa ya Allah. 

     [?ahaha, masa lah wagu baŋǝt kan, jam papat ?esuk 

gͻlɛt-gͻlɛt pulsa ya ?awloh] 

     ‘Ahaha, masa? Lah aneh banget kan, jam empat pagi 

cari-cari pulsa ya Allah.’ 

P1: Iku kat mbengi jane. Cuman kan jih turu, mungkin 

jam sewelas, lah mau isuk mikirku kan puasa ya mbok 

pada on. Ya kan? Jebule pada saldone tak ada. 

     [?iku kat mbǝŋi jane. cuman kan jih turu, muŋkin jam 

sǝwǝlas, lah ma?u ?isuk mikirku kan puwasa ya mbͻk 

pada ?ͻn. ya kan jǝbule pada saldone tak ?ada] 

     ‘Itu sudah dari semalam. Tapi kan masih tidur, 

mungkin jam sebelas, lah tadi pagi pikirku kan puasa 
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ya siapa tahu sudah online. Ya kan? Ternyata 

saldonya tidak ada.’  

P2: Yah, nyong kayane kudu dodol pulsa kie ya? 

     [yah, ñͻŋ kayane kudu dͻdͻl pulsa kiye ya] 

     ‘Yah, aku sepertinya harus jualan pulsa ya?’ 

P1: He eh. 

     [hɛ?ɛh] 

P2: Fast respons ya. 

     [fas respͻn ya] 

P1: Wis ya pateni ndisit. 

     [wis ya pateni ndisit] 

     ‘Sudah ya, matikan dulu.’ 

P2: Ya, oke, Ais. 

     [ya, ?oke, ?a?is] 

P1: Ngko telfon maning. Assalamu’alaikum. 

     [?ǝŋkͻ telfͻn maniŋ. ?asalamuŋala?ikum] 

     ‘Nanti telepon lagi. Assalamu’alaikum] 

P2: Wa’alaikum salam wr.wb. 

     [waŋala?ikum salam warͻhmatulohiwabarͻkatuh] 

Konteks: dua orang mahasiswa membicarakan paket telepon yang membuat pulsa salah seorang 

dari mereka terpotong melalui media telepon. 

Analisis:  

1. Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, terjadi karena penutur ingin mempertegas 

sesuatu yang diungkapkan kepada mitra tutur. Terlihat pada kalimat, “Wis arep curhat apa 

maning? Mumpung saya sedang ready.” 

2. Campur kode penyisipan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia terjadi karena 

penutur sudah terbiasa menggunakan kata ready dan stop yang dalam bahasa Indonesia 

artinya ‘siap (luang)’ dan ‘berhenti’ tanpa adanya maksud tertentu. Kalimat yang 

menunjukkan kata tersebut adalah “Mumpung saya sedang ready.” dan “Di-stop dulu.” 

3. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa dilakukan oleh penutur karena mitra 

tutur merupakan teman dekat yang berasal dari daerah yang sama.  

4. Alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dilakukan oleh penutur karena adanya topik 

tertentu yang dibahas, yakni memberikan saran untuk membeli pulsa. Kalimat yang 

menunjukkan alih kode tersebut adalah “Oh, kayak gitu ya. Bagus bagus sabar ya, Nak. 

Ya ngko tuku pulsa maning.” 

5. Campur kode penyisipan kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa oleh penutur pada 

kalimat “Iku kat mbengi jane. Cuman kan jih turu, mungkin jam sewelas, lah mau isuk 

mikirku kan puasa ya mbok pada on. Ya kan? Jebule pada saldone tak ada.” karena 

keterbatasan linguistik.  

6. Campur kode penyisipan kata ulang bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia dilakukan 

karena keinginan penutur dan karena faktor kesengajaan. Kalimat yang menunjukkan 

campur kode ini adalah “Jadi, seperti itu ceritanya. Trus kamu kepengen misuh-misuh.” 

dan kalimat “Enggak sih. Awalnya pengen misuh tapi lah buat apa misuh?” 
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7. Alih kode bahasa Jawa ke bahasa Arab karena perubahan situasi, yakni penutur ingin 

menutup pembicaraan dengan mengucapkan salam menggunakan bahasa Arab sebagai 

seorang muslim. Kalimat tersebut ialah “Ngko telfon maning. Assalamu’alaikum.” 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

27 P1: Lah iki kancamu? Cah LF? Kenal kowe karo wong 

kie? 

     [lah iki kancamu cah el-ef kǝnal kowe karͻ wͻŋ kiye] 

     ‘Lah ini temanmu? Anak LF? Kenal kamu sama anak 

ini?’ 

P2: Ora iki sa opo iko, OKPT. 

     [ͻra ?iki sa ͻpͻ ikͻ, o-ka-pe-te] 

     ‘Enggak ini satu apa itu, OKPT.’ 

P1: Oo sa OKPT 

     [o sa? o-ka-pe-te] 

     ‘Oo satu OKPT.’ 

P2: Wong Ndemak. 

     [wͻŋ ndǝma?] 

     ‘Orang Demak.’ 

P1: O kowe ndemak? 

     [o kowe ndǝma?] 

     ‘O kamu Demak.’ 

P3: Ho o. 

     [hͻ?ͻ] 

P1: Moso? Ora percoyo aku. Umahmu ngendi? 

     [mͻsͻ? ?ora pǝrcͻyo ?aku. ?umahmu ŋǝndi] 

     ‘Masa? Tidak percaya aku. Rumahmu mana?’ 

- Bahasa 

Jawa 

Partisipan  

Konteks: beberapa mahasiswa bertemu dengan teman satu organisasi di kampus.    

Analisis: variasi tunggal bahasa, dengan bahasa Jawa dilakukan oleh penutur karena mitra tutur 

merupakan teman satu organisasi dan mereka membicarakan temannya yang berasal dari daerah 

yang sama, Demak.   

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

28 P1: Kw nek omah nugase? Nugas bareng tak moro 

nggonmu, Er. Aku kudu sakit jiwa 

     ‘Kamu mengerjakan tugas di rumah? Kerjakan tugas 

bareng, aku ke rumahmu. Aku sakit jiwa.’ 

P2: Heeee kue gene 

     ‘Heeee kamu kenapa?’ 

- Bahasa 

Jawa 

- Campur 

kode 

Bahasa 

Inggris ke 

dalam 

Partisipan  
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P1: Yo pengen konco wkwk. La masalah wes bar metu 

meneh hmm 

     ‘Ya pengen ditemani wkwk. Masalah sudah selesai 

dating lagi hmm.’ 

P2: Ayok metu wae nk ngono. Nk omahku ono simbok 

ngko nk cerito rakisoh bebas. Nang ndi? Pantai? 

     ‘Ayo keluar saja kalua begitu. Di rumahku ada ibu 

nanti nggak bisa cerita nggak bisa bebas. Di mana? 

Pantai?’ 

P1: Hahah. Ya Allah Erna utututu. Padahal aku pengen 

nugas bareng lo. Wah  

     ‘Hahah. Ya Allah Erna utututu. Padahal aku ingin 

mengejakan tugas bersama saja. Wah.’ 

P2: Prettt tugas kui meng ge alesan yo ndelok sunset yoo 

     ‘Prettt tugas itu hanya untuk alasan. Ayo lihat 

matahari terbenam.’ 

P1: Ngko sore? Lha kw tak jak ngafe muni nugas. Ndak 

tak baturi nugas a 

     ‘Nanti sore? Lah kamu aku ajak ke kafe katanya mau 

mengerjakan tugas. Ya biar aku temani kerjakan 

tugas.’ 

P2: Sembarang sihh 

     ‘Terserah sih.’ 

P1: Lapo vc. Kangen haha 

     ‘Kenapa VC (video call). Kangen haha.’ 

P2: Kepenyet lekk 

     ‘Kepencet, Lek (bulik).’ 

P1: Njir 

P2: Yo niate ncen arep nugas neng tugas lak iso digarap 

ngko bengi. Pikiranmu, atimu kui sek kudu ndang2 di 

benahi 

     ‘Iya niatnya mau mengerjakan tugas, tapi tugas kan 

bisa dikerjakan nanti malam. Pikiranmu, hatimu itu 

yang harus segera dibereskan.’ 

Bahasa 

Jawa 

Konteks: seorang mahasiswa meminta ditemani karena memiliki masalah untuk dibagi kepada 

sahabatnya melalui pesan teks. 

Analisis:  

1. Penggunaan variasi tunggal Bahasa, Bahasa Jawa ini terjadi karena penutur P1 dan P2 

adalah sahabat, hubungan keduanya akrab dan mereka berasal dari daerah yang sama, Pati.  

2. Campur kode penyisipan kata Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Jawa terjadi karena adanya 

kebiasaan penutur untuk mengungkapkan ‘matahari terbenam’ dengan sunset. Penutur 

lebih mudah mengatakan sunset karena lebih singkat, tapi tidak memiliki maksud tertentu. 
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No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

29 P1: Rum…mau isuk anakku ono sg pup ng celana :( 

      ‘Rum…tadi pagi anakku ada yang BAB di celana.’ 

P2: Terus km cebokin berarti Bil? Apa guru lain? 

P1: Aku ngancani ng kamar mandi…aku nungguni seko 

ngarep. Tp aku weruh eek e ng celana. Posisi aku ki 

urung sarapan, ddi uwis arep muntah2. Trus guru 

kelas lio negur aku…dikon mlebu bantuni cebok. 

Untung e bocah e iso cebok dewe 

     ‘Aku menemani ke kamar mandi…aku menunggu di 

depan. Tapi aku melihat tahinya di celana. Saat itu aku 

belum sarapan, jadi sudah hamper muntah. Lalu guru 

kelas lain menegurku…disuruh masuk membantu 

menceboki. Untungnya anak itu bisa bercebok 

sendiri.’ 

- Bahasa 

Jawa 

- Bahasa 

Indonesia 

Partisipan  

Konteks: seorang mahasiswa menceritakan harinya kepada sahabatnya.  

Analisis:  

1. Variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa dilakukan oleh penutur P1 karena mereka sudah 

akrab dan ia meyakini bahwa penutur P2 akan memahami apa yang ia katakan. 

2. Penutur P2 menggunakan Bahasa Indonesia untuk merespon cerita temannya yang 

menggunakan Bahasa Jawa karena sudah terbiasa dalam keseharian ia menggunakannya.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

30 P1: Km pgn beli jajan tak? Kalo kmu gapengen.. gausah 

ding wkwkk 

     ‘Kamu pengin beli jajan tidak? Kalo kamu nggak 

pengin, gausah aja wkwk.’ 

P2: Tinggal bilang mau beli apa 

P1: Iya inii, batagor 

Bahasa 

Indonesia 

Fungsi 

interaksi 

Konteks: seorang mahasiswa menanyakan kesediaannya untuk membeli jajan. 

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia ini dilakukan oleh penutur guna 

meminta ditemani membali batagor atau meminta untuk dibelikan batagor. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

31 P1: Dek 

P2: Dalem mbak. Gmn? 

     ‘Dalem, Mbak. Bagaimana?’ 

P1: Bapakmu ndak bisa bikin kek gitu (gambar lemari). 

Tp kayunya gasah yg jati 

- Campur 

kode bahasa 

Jawa ke 

dalam 

Fungsi 

interaksi  
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     ‘Bapakmu bukannya bisa bikin seperti itu, tapi 

kayunya tidak usah yang jati.’ 

P2: Ndk bikin mbak 

     ‘Tidak bikin, Mbak.’ 

P1: Looohh ndak bisa request? Emang ndak ngelayani 

apa ndak bisa bikin kayak gitu dek? Bingung ni 

suamiku meh beli di mana pikirku bapakmu bisa 

     ‘Loh tidak bisa request? Memang tidak melayani apa 

tidak bisa bikin seperti itu, Dik? Bingung ini, suamiku 

mau beli di mana pikirku bapakmu bisa.’ 

P2: Ndk nglayani mbk. Cuman nglayani barang2 gede 

soalnya klo bikin kek gitu ntr rugi di tenaga dan 

waktunya. Dan emg khusus jati tok ndk pernah yg lain 

:) Bisanya bisa. Tp emg dr dulu ndk pernah nglayani 

pesenan semacam itu. Kan sampean kemarin dh 

smpet tak saranin yg di Jepara itu sama yg tak kasih 

kontak e tmnku yg furniture an. Itu malah smg kok. 

Lbh dkt drpd jauh2 mahalan di pengiriman juga lo 

     ‘Tidak melayani, Mbak. Hanya melayani barang-

barang besar soalnya kalau membuat seperti itu nanti 

rugi ditenaga dan waktunya. Dan memang khusus jati 

saja, tidak pernah yang lain. Bisanya bisa, tapi 

memang dari dulu tidak pernah melayani pesanan 

semacam itu. Kan Anda kemarin sudah sempat saya 

sarankan yang di Jepara itu sama yang tak kasih 

kontaknya temenku yang furniture-an. Itu malah 

Semarang kok. Lebih dekat daripada jauh-jauh, 

mahalan di pengiriman lho.’  

bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Indonesia 

ke dalam 

bahasa 

Inggris 

 

Konteks: seorang pelanggan bertanya tentang kesediaan membuatkan lemari kepada seorang 

mahasiswa.  

Analisis:  

1. Campur kode bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia ini terjadi karena penutur berbicara 

kepada orang yang lebih tua, sehingga fungsi interaksi yang terjadi adalah bentuk 

penghormatan, yaitu pada kalimat “Dalem mbak. Gmn?” 

Campur kode penyisipan blaster bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia terjadi pada kata 

kontak-e, dari asal kata kontak mendapat imbuhan –e yang merupakan sufiks bahasa Jawa. 

2. Campur kode penyisipan blaster bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris terjadi pada 

kata furniture-an, dari asal kata furniture yang merupakan bahasa Inggris dan mendapat 

imbuhan –an yang merupakan sufiks bahasa Indonesia. 
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No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

32 P1: Ngomah udan ra? 

     ‘Rumah hujan tidak?’ 

P2: Udan tangise ati saiki wis rodo terang  

     Gelem nasi goreng ra, gelem ra 

     ‘(lirik lagu). Mau nasi goreng tidak, mau tidak?’ 

P1: Gelem, sak lemon tea ne 

     ‘Mau, sekalian teh lemonnya.’ 

P2: Ra enek 

     ‘Tidak ada.’ 

P1: Kon kukut ae bakule nek ra adol lemon tea. Es teh yo 

rapopo 

     ‘Suruh tutup saja penjualnya kalau tidak jual teh 

lemon. Es teh ya tidak apa-apa.’ 

P2: Wis sukses ra butuh dodol wedang. Y  

     ‘Sudah sukses tidak butuh jual wedang. Iya.’ 

Bahasa Jawa Fungsi 

interaksi 

Konteks: seorang mahasiswa menawarkan nasi goreng kepada kakaknya melalui pesan singkat. 

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa dilakukan oleh penutur untuk 

menawarkan nasi goreng kepada kakaknya.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

33 P1: Mba aku dong minta coklat 

P2: Astagaaa. Kek jomlo juga ni anak 

P1: Kan emang jomblo aku mah 

P2: Oiya  

Bahasa 

Indonesia 

Partisipan 

Konteks: seorang adik tingkat meminta coklat kepada mahasiswa melalui pesan teks Whatsapp.  

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan oleh penutur 

P2 dalam menanggapi komentar adik tingkatnya pada status Whatsapp-nya yang menayangkan 

screenshoot percakapannya dengan seorang teman tentang coklat di hari valentine. Penutur P1 

menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ia pun menanggapi dengan bahasa Indonesia pula.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

34 P1: Mah, foto sik. Diketokke jame 

     ‘Mah, foto dulu. Ditampakkan jamnya.’ 

P2: Nt y lg ada acara di kntr, apik koq 

     Itu mbk apik ox jamny besok klo kerja mama di 

senengke ya  

Bahasa Jawa Partisipan  
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     ‘Nanti ya, lagi ada acara di kantor, bagus kok. Itu, 

Mbak bagus kok jamnya, besok kalo kerja mama 

disenangkan ya.’ 

P1: Mentel tenan ik mam  

     ‘Centil banget deh, Mam.’ 

Konteks: seorang mahasiswa meminta ibunya untuk foto jam yang diberikannya. 

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa. Penutur P1 menggunakan bahasa 

Jawa karena sudah terbiasa menggunakan bahasa tersebut dengan orang tuanya. Bahasa Jawa 

dinilai memiliki tingkat kedekatan dengan mitra tutur, meskipun ibunya menjawab dengan 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa secara bergantian.   

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

35 P1: Saya normal. Menjadi dewasa ternyata se bulshit ini 

ya 

P2: Katamu saja  

P1: Gak gini lohh. Cowo punya sahabat cowo yang deket 

banget sering dikatain gak normal, punya sahabat 

cewe dikira menyimpang disuruh hati2 ntar baper… 

P2: Iya bun iya 

- Campur kode 

bahasa 

Indonesia ke 

dalam bahasa 

Inggris 

- Bahasa 

Indonesia 

Topik 

pembicaraan  

Konteks: seorang mahasiswa menceritakan keluhannya tentang menjadi dewasa yang ternyata 

hanya omong kosong.  

Analisis:  
1. Campur kode bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris dan sebaliknya, terjadi pada 

kalimat “Menjadi dewasa ternyata se-bulshit ini ya”. campur kode penyisipan blaster ada 

pada kata se-bulshit yaitu dari asal kata bahasa Inggris bulshit mendapat imbuhan se- yang 

merupakan prefiks bahasa Indonesia.  

2. Penggunaan variasi tunggal bahasa Indonesia digunakan oleh penutur untuk membahasa 

topik menjadi dewasa yang rumit kepada temannya.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

36 P1: Hi crush 

     ‘Hai pujaan hati.’ 

P2: I have bf 

     ‘Aku punya bf.’ 

P1: I have two lamborghini avendor, and 1 buggati super 

sport and 1 private jet 

     ‘Aku punya dua (mobil) lamborgini avendor, sebuah 

buggati super sport, dan sebuah jet pribadi.’ 

P2: Heheh…. Bf=breakfast, where did you get that? 

Bahasa 

Inggris 

Fungsi 

interaksi 
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     ‘Heheh…. Bf=sarapan, di mana kamu mendapatkan 

itu? 

P1: In GTA 5 

     ‘Di (permainan) GTA 5.’ 

Konteks: seorang mahasiswa bercakap melalui pesan teks Whatsapp dengan kekasihnya.  

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Inggris ini dilakukan karena penutur hanya 

ingin menggunakan bahasa Inggris dengan kekasihnya. Keinginan pribadi penutur terkait dengan 

fungsi interaksi untuk menciptakan efek romantik di antara mereka.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

37 P1: Sekarang gak bisa bayar parkir pake langsung duit 

Mi? Kek biasanya? 

P2: Iyaa, pake emoney. Kaya bayar tol 

P1: Terus kalo gak punya gak bisa lewat dong Mi? 

P2: Aku tadi minjem punya org. Trus tak bayar 2k 

P1: Hihh astagaa. Itu DP mall doang apa semua mall mall 

Mi?  

P2: La aku abis parkir cuma 2k doang. Buat mall kayanya 

baru DP. Soalnya kan klo CL ada parkir luar. Paragon 

juga. Kalo stasiun baru Tawang di pemberitauan. 

Gatau kalo Poncol 

P1: Bau-bau kehaluan drakor keknya merambah ke 

Indonesia Mi wkwk. Semua pakai kartu tinggal tap 

tap tap  

Bahasa 

Indonesia 

Topik 

pembicaraan  

Konteks: dua orang mahasiswa membicarakan kebijakan membayar parkir baru di mall yang 

mulai menerapkan emoney. 

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia ragam santai ini dilakukan karena 

kedua penutur merupakan teman yang hubungan keduanya akrab. Terkait dengan topik 

pembicaraan yang dibahas, yaitu kebijakan parkir memang lebih mudah apabila menggunakan 

bahasa Indonesia.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

38 Never try to be someone you’re not. 

‘Jangan pernah menjadi orang lain yang bukan Anda.’ 

Bahasa 

Inggris 

Fungsi 

interaksi 

Konteks: caption Instagram seorang mahasiswa dengan menampilkan potret diri. 

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Inggris ini dilakukan karena penutur ingin 

menyampaikan sesuatu dengan peribahasa. Pengungkapan yang lebih berkelas dari pada 

penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, sebab maknanya lebih dalam.  
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No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

39 P1: “Katanya kota lama habis renovasi. Tapi kok masih 

kota lama ya? Nggak jadi kota baru gitu?” 

P2: Subhanallah  

P1: Masyaallah 

P3: Post teyuss  

P1: Biarin uwuwww 

P4: Tawa dulu ah, 

P1: Nah gitu dong, menghargai caption ya fi  

P5: Memel saiki  

P1: Kuwi foto suwi mas. Saiki makin memellllll 

P6: Soalnya setiaaaaa 

P1: Utututuuu apatu setia wkwk 

P6: Sebangsa cangcimen  

- Bahasa 

Indonesia 

- Bahasa 

Jawa 

Partisipan  

Konteks: komentar teman-teman penutur P1 di Instagram yang menampilkan foto diri yang 

berpose di Kota Lama. 

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia dan Jawa ini dilakukan untuk 

menyesuaikan mitra tutur. Penutur P1 akan menanggapi komentar teman-temannya dengan 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan apa yang diutarakan lebih dulu oleh mereka.   

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

40 Haiyuuuukkk. Aku sedang very very need vitamin sea 

ben my brain rak mumet menghadapi kenyataan. 

‘Ayo. Aku sedang sangat membutuhkan vitamin laut 

supaya otakku tidak pusing menghadapi kenyataan.’ 

Campur kode 

bahasa 

Inggris dan 

bahasa Jawa 

ke dalam 

bahasa 

Indonesia 

Fungsi 

interaksi 

Konteks: caption Instagram seorang mahasiswa dengan menampilkan video dirinya sedang 

berada di pantai. 

Analisis: penggunaan campur kode ini dilakukan oleh penutur untuk memberikan efek khusus 

pada konteks video yang ditayangkannya, untuk memberikan penekanan pada kata yang 

diharapkan diterima oleh follower.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

41 P1: “Dita eek sambil makan 

     Rasanya asam buah kedondong 

     Walaupun kita berangkatnya dadakan 

     Berangkat berduapun tak apa dong” 

- Bahasa 

Indonesia  

- Campur 

kode bahasa 

Fungsi 

interaksi 
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P2: Si Dilan makan kedondong  

     Dolan lagi dong 

P1: Milea mojok ketauan bagas 

     Rasah omong tok ayo gas 

P2: Pak Kemal kerja suka ringan tangan  

     Pengen ikut triple date jogja tapi kendala pasangan 

P1: Siang2 makan selat solo.  

     Ya itu derita lo 

P2: Pengajian gelar karpet  

     Eh kampret 

P1: Dimarahin emak cuma bisa nunduk  

     Istighfar nduk 

Jawa ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 

- Campur 

kode bahasa 

Inggris ke 

dalam 

bahasa 

Indonesia 

Konteks: komentar seorang teman yang disebut namanya dalam caption Instagram dan 

menampilkan foto mereka berdua. 

Analisis:  
1. Penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia dilakukan oleh penutur P1 dan P2 

mengingat konteks peristiwa tutur adalah sebuah pantun yang dilakukan secara bergantian 

antara penutur P1 dan P2.  Hal ini sesuai dengan fungsi percakapan yaitu  

2. Campur kode penyisipan kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh 

penutur untuk memunculkan baris pantun yang sesuai dengan isi pantun, yaitu pada kata 

eek, dolan, tok, kampret dan nduk.  

3. Campur kode penyisipan frasa bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pada frasa 

triple date artinya kencan untuk tiga pasangan.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

42 Ready for the next journey? It’s nice have a lil memories 

about you 

‘Siap untuk perjalanan berikutnya? Sangat 

menyenangkan memiliki sedikit kenangan tentangmu.’ 

Bahasa 

Inggris 

Fungsi 

interaksi 

Konteks: caption Instagram seorang mahasiswa dengan menampilkan foto dirinya sedang berada 

di Ungaran (saat itu sedang berkemah dengan teman-teman dekatnya di perkemahan Mawar). 

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Inggris ini dilakukan oleh penutur untuk 

menyampaikan sebuah ungkapan kebahagiaan bersama teman-temannya.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

43 Selama 45 hari lebih bersama kalian menjalankan peran 

sebagai bapak dan ibu guru di Estila ~ Selamat Hari Guru 

Nasional~ 

Bahasa 

Indonesia 

Topik 

pembicaraan 

Konteks: caption Instagram seorang mahasiswa dengan menampilkan foto kebersamaan dengan 

teman-teman PPL.  
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Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia oleh penutur tersebut adalah 

untuk mengungkapkan topik pembicaraan Hari Guru Nasional, yang mana bahasa Indonesia 

merupakan bahasa formal.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

44 P1: Tahu apa kamu tentang persahabatan antara 

perempuan dengan laki-laki? Jika melihat sahabatmu 

bersama orang lain saja hatimu tersakiti. 

P2: Friendzone dong :-( 

P1: Merasa terpanggil ma? 

P2: Iya ih 

P1: Berkedok sahabat 

P2: Sedih aku hmmm 

P1: Kamu tuh harus tanya dulu, dia mau singgah atau 

menetap. Biar kamu gk salah harus beri kopi atau 

hati. 

Bahasa 

Indonesia 

Topik 

pembicaraan 

Konteks: komentar seorang teman dalam caption Instagram seorang mahasiswa dengan 

menampilkan foto diri sedang bersembunyi di balik batu berlokasi Umbul Sidomukti.   

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia karena penutur membahas topik 

persahabatan dalam caption tersebut.   

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

45 Kata orang bahagia itu sederhana. Apa iya “aku suka saat 

makan berdua dia sengaja nyisain es teh” bisa disebut 

bahagia itu sederhana? 

Bahasa 

Indonesia 

Partisipan  

Konteks: caption Instagram seorang mahasiswa dengan menampilkan foto bersama dengan 

kekasihnya.   

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Indonesia oleh penutur tersebut karena 

keinginan pribadi penutur yang ingin menyampaikan rasa bahagia dengan kekasihnya.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

46 Ojo playon ndes, nyiprat ki lho! 

‘Jangan lari-lari, memercik ini lho!’ 

Bahasa Jawa Situasi 

Konteks: caption Instagram seorang mahasiswa dengan menampilkan foto bersama dengan 

sahabatnya yang sedang berlari di Pantai Baron.   

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa oleh penutur tersebut karena situasi 

saat itu sedang berada di pantai dan dalam keadaan santai.  
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No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

47 P1: I got a feeling that u hate men 

     ‘Saya merasa bahwa kamu membenci pria.’ 

P2: What feeling? 

     ‘Perasaan apa?’ 

P1: I duno why 

     ‘Saya tidak tahu kenapa.’ 

P2: No I’m not 

     ‘Tidak.’ 

P1: U do hate our gender  

     ‘Kamu membenci gender kita.’ 

P2: Maybe I give you that feel  

     ‘Mungkin aku memberimu perasaan itu.’ 

Bahasa 

Inggris 

Partisipan  

Konteks: pesan teks seorang mahasiswa dengan seorang kenalan dari Tunisia.    

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Inggris oleh penutur tersebut karena mitra 

tutur merupakan orang luar Indonesia, sehingga penutur menyesuaikan penggunaan bahasa yang 

digunakan olehnya.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

48 P1: Kayake mboten saget, minggu iki geh mboten sios 

mantuk, wonten UTS 

     ‘Sepertinya tidak bisa, minggu ini juga tidak jadi 

pulang, ada UTS. 

P2: Duwite mpun bok cek, nek berase telas jajan a. 

     ‘Uangnya sudah kamu periksa, kalau berasnya habis 

jajan ya.’ 

P1: Dereng sempet ngecek. Ndara mpun masuk a. Mpun, 

dikirim. Suwun  

    ‘Belum sempat memeriksa. Mungkin sudah masuk. 

Sudah, dikirim. Terima kasih.’ 

Bahasa Jawa Partisipan  

Konteks: pesan teks seorang mahasiswa untuk mengkonfirmasi kepulangannya yang batal 

kepada ayahnya yang juga menanyakan penerimaan uang yang ditransfer.    

Analisis: penggunaan variasi tunggal bahasa, bahasa Jawa ragam Krama karena penutur sedang 

berbicara dengan ayahnya meskipun melalui aplikasi pesan teks, Whatsapp.   

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

49 P1: Keknya punyaku kurang terang, okesip mari kita 

warna lagi ehe. 

P2: Mirip kue tek  

- Alih kode 

bahasa 

Indonesia 

Partisipan  
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     ‘Mirip kamu itu.’ 

P1: Ngece popie jane leh kw ki 

     ‘Menghina kamu ya?’ 

P2: Tenan eg. Tp pipine matoh kue. Pokok.e mirip  

     ‘Benar kok. Tapi pipinya tembam kamu. Pokoknya 

mirip.’ 

ke bahasa 

Jawa 

- Bahasa 

Jawa 

Konteks: seorang mahasiswa membuat status Whatsapp yang menampilkan foto artis dengan 

rambut pirang disertai caption yang kemudian mendapat tanggapan dari seorang teman. 

Analisis:  
1. Alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa terjadi karena mitra tutur mengomentari status 

Whatsappnya dengan menggunakan bahasa Jawa, meskipun dalam caption penutur P1 

menggunakan bahasa Indonesia. 

2. Bahasa Jawa sebagai variasi tunggal bahasa digunakan oleh penutur karena mitra tutur 

yang memulai pemmbicaraan terlebih dahulu dengan bahasa tersebut dan mereka 

merupakan teman akrab. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

50 “Kau tau? Hidup itu seperti paduan minuman ini. Ada yg 

pahit, ada juga yg manis. Keduanya tidak bisa dipisahkan 

satu sama lain. Jadi, reguklah keduanya. Baik yang pahit 

maupun yang manis. Karena saat kita merasakan itu 

semua, perasaan pun akan menjadi lebih baik. Ah, piye 

to? Pokoe ngono lah ya. Srutup dulu..” 

- Alih kode 

bahasa 

Indonesia 

ke bahasa 

Jawa  

Situasi  

Konteks: caption Instagram seorang mahasiswa yang menampilkan foto diri dengan segelas kopi 

di meja.  

Analisis: alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa terjadi karena penutur ingin menyampaikan 

filosofi hidup melalui secangkir kopikemudian mengubah situasi tersebut karena merasa tidak 

yakin dengan filosofi tersebut. 

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

51 P1: Kesiannn  

P2: Ir, nyong yaa pengen rah lah wkwkwk 

     ‘Ir, aku juga ingin wkwkwk.’ 

P1: Astaghfirullah. Aku bukan penjual coklat kakak. 

- Alih kode 

bahasa 

Indonesia 

ke bahasa 

Arab 

Partisipan  

Konteks: seorang mahasiswa membuat status Whatsapp yang menunjukkan potongan 

percakapan dengan seorang teman di hari valentine lalu mendapat komentar dari temannya yang 

lain.   

Analisis: alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Arab terjadi karena penutur ingin menyampaikan 

kekagetannya sebagai seorang muslim dengan bacaan istigfar.  
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No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

52 P1: Haloo kak, bisa pesen snack ga kak? Buat acara 

pelantikan LK BSO 150. 

P2: Alhamdulillah, bisa dek. Untuk tanggal berapa yah 

dek? Dan diantar jam berapa? Ada request menu nya 

dek? Oh iya, pesan 150 itu untuk harga berapa Dek? 

- Alih kode 

bahasa 

Indonesia 

ke bahasa 

Arab 

Partisipan  

Konteks: seorang mahasiswa yang berbinis katering mendapat pesanan dari pelanggan melalui 

pesan teks.   

Analisis: alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Arab terjadi karena penutur ingin menyampaikan 

syukur sebagai seorang muslim dengan bacaan hamdalah.  

 

 

No. 

Data 

Peristiwa Tutur Bahasa Faktor 

53 P1: Koe meh bimbingan neh? 

     ‘Kamu mau bimbingan lagi?’ 

P2: Orak meh nyiapke gow bimbingan ki. 

     ‘Tidak, mau menyiapkan bahan untuk bimbingan ini.’ 

P1: Emng meh bimbingan kapan neh? Perasaan we rajin 

banget bimbingan 

     ‘Memang mau bimbingan kapan lagi? Perasaan kamu 

sangat rajin bimbingan.’ 

P2: Sesuk insaallah nek wes siap. Rajin dong biar cepet 

lulus o. 

     ‘Besok, In syaa Allah kalau sudah siap. Rajin dong 

supaya cepat lulus. 

P1: Masyaallah. 

     ‘Masya Allah.’ 

P2: Butuh perjuangan o 

     ‘Butuh perjuangan lho.’ 

- Alih kode 

bahasa 

Jawa ke 

bahasa 

Arab 

Topik 

pembicaraan 

Konteks: seorang adik tingkat menanyakan tentang bimbingan kepada kakak tingkatnya yang 

berada di semester akhir.   

Analisis: alih kode bahasa Jawa ke bahasa Arab terjadi karena penutur ingin menyampaikan 

kekagumannya sebagai seorang muslim dengan kalimat “Masya Allah.” serta penggunaan kalimat 

“In syaa Allah.” untuk menyatakan janji.   
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Lampiran 2. Data Kuesioner  

 

KUESIONER PILIHAN BAHASA MAHASISWA  

JURUSAN BAHASA DAN SATRA INDONESIA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

No. Timestamp Nama Lengkap Usia Jenis 

Kelamin 

Daerah Asal Bahasa Pertama Bahasa yang dikuasai (dapat 

memilih lebih dari satu) 

1 11/30/2019 

14:26:47 

 -  - Perempuan Kebumen  Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah, Bahasa Asing 

2 11/30/2019 

20:19:01 

Citra Amelia 

Sudiyati 

21 Perempuan BREBES Bahasa Daerah Bahasa Indonesia 

3 11/30/2019 

20:53:09 

Krisna Dewi 21 Perempuan Semarang Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

4 11/30/2019 

21:14:01 

Ammelia Lisa 

Ariyanto 

20 

tahun 

Perempuan Kebumen Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah, Bahasa Asing 

5 11/30/2019 

21:14:11 

NADZIYA FITRI 

AMELIA 

21 Perempuan PEMALANG Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah, Bahasa Asing 

6 11/30/2019 

21:19:37 

Irma Apriliyani 

Rahayu 

20 

tahun 

Perempuan Desa 

Kalijurang, 

Kecamatan 

Tonjong, 

Kabupaten 

Brebes 

Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

7 11/30/2019 

21:31:11 

Tataaaaaa 21 Perempuan Rembang Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah, Bahasa Asing 

8 11/30/2019 

21:37:21 

Aghnia 

Nurmahanifah 

21th Perempuan Pemalang Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

9 11/30/2019 

21:37:59 

Tristhalia Yashinta 21 Perempuan Kudus Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 
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10 11/30/2019 

22:01:19 

Rizqi Mawardika 22 Perempuan Desa 

Grantung, 

Kecamatan 

Karangmoncol, 

Kabupaten 

Purbalingga 

Bahasa Daerah Bahasa Daerah 

11 11/30/2019 

22:04:13 

Anggi Miftasha 

Nuri Khairina 

21 Perempuan Semarang Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 

12 11/30/2019 

22:06:45 

ARJU 20 Laki-Laki Kudus Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

13 11/30/2019 

22:49:43 

M Izet Bighoviq 21 Laki-Laki Brebes Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

14 11/30/2019 

22:58:24 

Rizki anti aulia 21 Perempuan Tegal Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

15 11/30/2019 

23:32:57 

Tri Pangestuti 20 

Tahun 

Perempuan Purbalingga Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

16 12/1/2019 

5:10:54 

Zahrotus Samsiyah 22 Perempuan Kudus Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

17 12/1/2019 

6:02:47 

Lifia 21 Perempuan Pati Bahasa Daerah Bahasa Indonesia 

18 12/1/2019 

6:21:11 

Khansa amira 

rosyida 

21 Perempuan Ungaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah, Bahasa Asing 

19 12/1/2019 

7:04:19 

Firda Widi Astuti 20 thn Perempuan Semarang Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

20 12/1/2019 

12:05:46 

Siti Khodijah 20 Perempuan Brebes Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

21 12/4/2019 

13:30:59 

Ismi Dyah Utami 20 Perempuan Rembang Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah, Bahasa Asing 
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22 12/6/2019 

17:51:14 

A. Sauqi 21 Laki-Laki Jepara Bahasa Daerah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah, Bahasa Asing 

23 12/8/2019 

2:19:58 

Mohammad Daud 

Muhtar 

21 Laki-Laki Karawang Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, Bahasa 

Daerah 

 

 

 

No. Penggunaan bahasa 

Indonesia dilakukan 

dalam situasi apa? 

Jelaskan. 

Bahasa Indonesia 

digunakan untuk 

berkomunikasi dengan 

siapa saja? Jelaskan. 

Mengapa menggunakan 

bahasa Indonesia? 

Berikan alasan Anda. 

Apa bahasa 

daerah Anda? 

Bahasa daerah tersebut 

digunakan dalam situasi 

yang bagaimana? 

Jelaskan. 

1 Dalam segala situasi 

bergantung pada mitra 

tutur saya.  

Dengan teman, dosen, kakak 

tingkat, dan orang-orang di 

lingkungan kampus.  

Saya kira bahasa Indonesia 

bahasa yang lebih santun 

untuk berbicara dengan 

mitra tutur di segala situasi.  

Bahasa Jawa Situasi yang akrab, tidak 

formal, dan kekeluargaan.  

2 Ketika bertemu dengan 

orang baru. 

Dengan orang baru saya 

kenal. Karena belum tentu 

orang tersebut mengerti 

bahasa daerah saya, jadi lebih 

baik menggunakan bahasa 

yang satu yaitu bahasa 

Indonesia 

Agar orang yang diajak 

berbicara paham dengan 

apa yang mau saya 

sampaikan 

Jawa ngapak Jika berkomunikasi dengan 

pengguna bahasa daerah 

yang sama 

3 Saat bertemu orang asing 

atau pertama kali 

berkenalan dengan 

seseorang, karena 

menurut saya lebih sopan 

Biasanya digunakan saat 

berkomunikasi dengan orang 

asing, orang yang baru 

dikenal, dosen/guru, dan 

orang-orang tertentu seperti di 

suatu instansi 

Penggunaan bahasa 

Indonesia sendiri lebih 

dikarenakan sopan santun, 

terutama terhadap orang 

yang baru dikenal atau 

orang-orang tertentu. 

Selain itu karena kurang 

Jawa Digunakan saat mengobrol 

dengan teman dekat atau 

keluarga. Menurut saya 

lebih nyaman untuk 

mengobrol menggunakan 

bahasa daerah saat bersama 
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menguasai bahasa daerah, 

saya memilih memakai 

bahasa Indonesia untuk 

menjelaskan sesuatu 

orang-orang yang dekat 

dengan kita 

4 SAAT PDKT DENGAN 

GEBETAN BAHKAN 

DENGAN PACAR 

SENDIRI DAN PACAR 

ORANG LAIN :))) 

AYAH, EMAK, ADEK, 

GEBETAN, SEMI PACAR, 

TEMEN TEMEN BEDA 

DOMISILI, TURIS 

MANCANEGARA 

Karena bahasa pemersatu 

sesuai sumpah pemuda :)) 

Javanesee situasi yang megharuskan 

yang mana suatu forum 

daerah atau dalam 

berkomunikasi dengan yg 

kita kenal dengan domisili 

yang sama  

5 Selalu menggunakan 

bahasa Indonesia dalam 

segala sutuasi 

Semua orang kecuali orang 

asing 

Ya memang bahasa ibu Jawa Pada saat lawan bicara 

terutama orang yang lebih 

tua mengawali penbicaraan 

dengan bahasa daerah 

6 Dalam situasi resmi 

seperti kegiatan 

perkuliahan terlebih 

ketika presentasi di depan 

kelas, selain itu 

digunakan pula ketika 

bertemu dengan orang 

luar Pulau Jawa yang 

tidak mengerti bahasa 

Jawa.  

Dengan dosen, dengan teman 

yang baru dikenal, dengan 

teman dari luar Pulau Jawa, 

dengan pedagang, dan 

beberapa lainnya.  

Karena bahasa Indonesia 

adalah bahasa yang mudah 

dipahami semua orang dan 

semua kalangan, jadi akan 

lebih mudah untuk 

berkomunikasi 

menggunakan bahasa 

Indonesia.  

Bahasa Jawa 

dialek 

Bumiayuan.  

Ketika berkomunikasi 

dengan teman satu daerah.  

7 Situasi acara resmiii Semua yang bisa berbahasa 

Indonesia 

Karena bahasa kita, masak 

pakek bahasa inggris, kan 

cinta Indonesia 

Jawaaaaaa Saat menghadapi lawan 

bicara yang memakai 

bahasa daerah 

8 Dalam situasi formal. 

Seperti halnya pada saat 

Berkomunikasi di kampus 

dengan dosen, berkomunikasi 

Karena ketika di kampus 

wajib menggunakan 

Jawa Ngapak Dalam situasi nonformal di 

rumah. Ketika di rumah 
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di kampus, dalam acara-

acara resmi seperti 

seminar, lomba-lomba 

dan lainnya. Selain dalam 

situasi formal saya juga 

menggunakan bahasa 

Indonesia dalam situasi 

nonformal yaitu pada saat 

ngobrol dengan saudara 

dari Bekasi dan dengan 

pacar. 

dengan pacar. Dan orang-

orang yang belum kenal. 

bahasa Indonesia. Jika 

dengan pacar dan saudara 

karena keduanya bahasa 

kesehariannya bahasa 

Indonesia jadi saya 

menyesuaikan. Dan karena 

berkomunikasi degan 

orang yang belum kenal 

menggunakan bahasa 

Indonesia. 

saya dan keluarga saya 

berkomunikasi 

menggunakan bahasa Jawa 

Ngapak. 

9 Lebih sering digunakan 

ketika bertemu dengan 

orang yang baru pertama 

kenal atau ke teman yang 

tidak mengerti bahasa 

daerah.  

Dosen, teman, dan siapapun 

yang sekiranya perlu 

menggunakan bahasa 

Indonesia.  

Sudah dijelaskan 

sebelumnya ya gais :* 

Bahasa Jawa Dengan orang yang sudah 

akrab dan mengerti bahasa 

Jawa.  

10 Perkuliahan, pertama 

ketika mengobrol dengan 

teman yang beda daerah 

asal. Kedua ketika 

presentasi. Ketiga, ketika 

PKL. Intinya pada semua 

kegiatan perkuliahan. 

Teman kuliah, dosen, orang 

baru dikenal 

Karena bahasa Indonesia 

adalah bahasa nasional di 

negara Indonesia, sehingga 

akan mempermudah 

komunikasi dengan 

masyarakat Indonesia. 

Bahasa Jawa, 

dialek 

Banyumasan. 

Ketika mengobrol dengan 

seseorang yang satu 

daerah. Lebih tepatnya 

digunakan pada saat saya 

berada di Purbalingga. 

11 Hampir di setiap situasi. 

Terutama saat 

berhadapan dengan 

orang-orang di situasi 

formal. 

Saya berkomunikasi dengan 

siapa saja menggunakan 

bahasa Indonesia. Baik 

dengan teman, orang tua, 

guru, saudara, dan orang lain 

Karena sejak kecil, orang 

tua terbiasa menggunakan 

bahasa Indonesia untuk 

berkomunikasi. Sehingga 

sampai sekarang bahasa 

yang paling sering 

Jawa Saat bersama dengan 

teman dan saudara 

sekandung. Baik saat 

bercerita dan marah.  
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yang belum dikenal maupun 

yang sudah dikenal.  

digunakan adalah bahasa 

Indonesia daripada bahasa 

Jawa, terutama bahasa 

krama yang sangat sulit 

dipahami meski berasal 

dari suku Jawa. 

12 Resmi formal rapat Orang banyak Karena bahasa negara kita 

tercinta 

Jawa Santai 

13 Formal Dosen, dan teman beda daerah karena bahasa Nasional Bahasa Jawa Dengan teman orda 

14 Dalam situasi 

formal/resmi/forum yang 

di hadiri oleh seluruh 

masyarakat tertentu  

Orang yg lebih tua, pejabat, 

orang yang lebih tinggi 

jabatannya atau 

kedudukannya 

Karena bahasa indonesia 

adalah bahasa pemersatu 

bangsa 

Bahasa jawa 

(krama inggil 

dan ngoko) 

Situasi nonformal 

15 Formal, karena 

menggunakan bahasa 

Indonesia pada saat 

pertemuan formal lebih 

mudah tersampaikan 

maksud dan tujuan yang 

ingin dicapai. Hal 

tersebut menjadikan tidak 

ada kesalahpahaman 

dalam komunikasi. 

Semua orang yang tidak bisa 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa daerah karena berasal 

dari daerah yang berbeda. 

Karena orang Indonesia :) Jawa ngapak Situasi berkomunikasi 

dengan seseorang yang 

memahami bahasa daerah 

Jawa Ngapak. 

16 Formal (sekolah, forum, 

komunitas, dsb) 

Dengan orang-orang yang 

baru saya kenal 

Sebagai bahasa nasional Jawa Ketika bersama orang-

orang yang serumpun 
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17 Formal dan informal Dosen, teman yg ga bisa 

b.jawa,  

Mempermudah 

komunikasi 

Jawa Lingkungan rumah 

18 Sehari hari Keluarga, teman Bahasa yg sy kuasai Jawa Misuh dan marah 

19 Perkuliahan, percakapan 

dengan mahasiswa lain 

daerah 

Dosen, mahasiswa dari lain 

daerah 

Dalam perkuliahan bahasa 

indonesia memang 

berkedudukan sebagai 

bahasa pengantar 

pendidikan. Untuk 

berkomunikasi dengan 

mahasiswa lain daerah, 

supaya percakapan efektif 

dan dimengerti satu sama 

lain. 

Jawa Biasanya digunakan untuk 

berkomunikasi di keluarga, 

di lingkungan tempat 

tinggal, bermain bersama 

teman sedaerah,  

20 Formal dan Santai Dengan orang-orang 

dilingkungan kos, kampus, 

dan di rumah ketika 

diperlukan 

Saya cinta dan saya harus 

menggunakannya 

Sunda Berbicara dilingkungan 

keluarga dan sanak sodara 

ketika ada di rumah 

21 Di lingkungan yang 

memang seharusnya 

menggunakan bahasa 

Indonesia untuk 

berkomunikasi 

Dengan siapa saja, kecuali 

orang  asing yang belum tahu 

dan menguasai bahasa 

Indonesia 

Karena merupakan bahasa 

nasional dan dapat 

dimengerti oleh semua 

orang yang paham akan 

bahasa Indonesia 

bahasa Jawa Dalam situasi yang tidak 

menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai proses 

komunikasi 

22 Formal, seperti di 

akademik maupun acara 

formal lainnya 

Dengan dosen dan teman 

sebaya 

Karena sudah lekat dengan 

kebiasaan, selain itu untuk 

memperlancarkan 

penggunaan bahasa 

indonesia  

Jawa  Ketika sedang di rumah 

asal 
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23 Dalam situasi formal dan 

sehari-hari. 

Dengan dosen, guru, teman 

dan orang baru kenal.  

Karena terbiasa 

menggunakan bahasa 

Indonesia. Selain itu, untuk 

berbicara dengan orang 

yang lebih tua 

menggunakan bahasa 

Indonesia agar tidak keliru 

menggunakan bahasa 

Krama.  

Bahasa Sunda 

dan bahasa 

Jawa 

Ketika ada mitra tutur yang 

mengajak berbicara 

menggunakan bahasa 

daerah 

 

 

 

No. Siapa saja yang Anda ajak 

berkomunikasi dengan 

bahasa daerah? Jelaskan. 

Mengapa menggunakan 

bahasa daerah? Berikan 

alasan Anda. 

Apakah 

Anda 

menguasai 

bahasa 

asing? 

Bagaimana Anda 

menggunakan bahasa 

asing tersebut? Jelaskan. 

Dalam situasi apa bahasa 

asing digunakan? 

Jelaskan. 

1 Saya gunakan secara khusus 

kepada teman-teman yang 

sangat akrab, teman satu 

daerah, orang tua, orang-

orang di lingkungan rumah, 

atau seseorang yang mengajak 

saya lebih dahulu 

menggunakan bahasa Jawa.  

Ya, bahasa daerah saya 

gunakan sebagai sarana 

keakraban.  

Sedikit Saya gunakan untuk 

mendeskripsikan sesuatu 

yang menurut saya keren, 

misalnya untuk membuat 

status di media sosial.  

Situasi tidak langsung, 

karena saya tidak begitu 

mahir berbahasa Inggris.  

2 Orang-orang yang memiliki 

bahasa daerah yang sama 

Untuk melestarikan bahasa 

daerah sendiri 

Tidak Jarang, hampir tidak pernah Dalam hal pelajaran yang 

menyangkut bahasa 

tersebut atau ketika 

berkomunikasi dengan 

orang asing 
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3 Sahabat, keluarga, dan orang 

yang lebih tua, dalam hal ini 

orang yang lebih tua 

contohnya seperti kakek dan 

nenek yang mana sebagian 

besar tidak menguasai bahasa 

Indonesia 

Alasan menggunakan 

bahasa daerah karena lebih 

nyaman terlebih saat 

mengobrol dengan teman 

dan keluarga. Selain itu 

menggunakan bahasa 

daerah menurutku membuat 

kita menjadi lebih akrab 

dengan orang-orang 

terdekat 

Tidak Tidak menguasai bahasa 

asing 

Tidak menguasai bahasa 

asing 

4 Teman satu daerah, kerabat 

sedaerah dan turis asing 

pelestarian.  Ya Saat kelas bahasa inggris dan 

saat nyanyi inggris serta saat 

berkomunikasi dengan turis 

lain 

Santai 

5 Orang yang lebih tua Agar saling tahu satu sama 

lain 

Sedikit Pada saat menulis dan 

berbicara dengan orang 

asing 

Formal 

6 Teman organisasi daerah 

Brebes Selatan (PMBS 

Semarang), teman yang sama-

sama berasal dari beberapa 

daerah yang menggunakan 

bahasa Jawa Ngapak.  

Berkomunikasi 

menggunakan bahasa 

daerah dengan teman 

sedaerah sangat efektif 

untuk mempererat tali 

persaudaraan. Ketika kita 

menggunakan bahasa 

daerah, kita akan merasa 

sedang berada di rumah, 

terlebih ketika sedang rindu 

dengan suasana kampung 

halaman.  

Sedikit Sesekali saya gunakan untuk 

berkomunikasi dengan salah 

satu teman, atau saya 

gunakan untuk menulis. 

Selebihnya saya 

menggunakan bahasa asing 

untuk belajar.  

Tidak ada situasi khusus 

untuk menggunakan 

bahasa asing tersebut.  
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7 Orang yang lebih tua Udah kebiasaan lingkungan Sedikit Jarang sekali Saat bertemu dengan lawan 

bicara yang berbahasa 

asing 

8 Keluarga, teman daerah, 

teman akrab di kos karena 

sama-sama bisa bahasa 

Ngapak. 

Karena bahasa pertama 

adalah bahasa daerah. 

Mengakrabkan diri dengan 

lawan komunikasinya. 

Sedikit Pada saat tertentu, seperti 

bertemu orang bule ketika 

liburan ke Bali, pada saat 

belajar bahasa Inggris di 

kelas, dan ketika 

mendengarkan musik barat 

yang menggunakan bahasa 

Inggris. 

Formal dan nonformal. 

Karena bahasa Inggris 

bukan bahasa yang saya 

kuasai jadi hanya pada saat 

pelajaran bahasa Inggris di 

kelas dan bertemu bula 

pada saat liburan ke Bali 

9 Keluarga, teman dekat.  Agar lebih terkesan akrab Tidak - - 

10 Keluarga, teman sebaya yang 

ada di Purbalingga. Teman 

sebaya di perkuliahan yang 

asalnya sama.  

Utamakan bahasa Indonesia, 

lestarikan bahasa Daerah, 

kuasai bahasa Asing. 

Karena slogan yang begini 

intinya. Kemudian, 

penggunaan bahasa 

Indonesia dengan teman 

sebaya yang asalnya dari 

Purbalingga dirasa kurang 

pas saja, sehingga lebih 

memilih bahasa daerah. 

Sedikit Ya mengobrol saja. Masih 

seputar kalimat sederhana 

sih. 

Di saat praktik pada mata 

kuliah. Kemudian, pada 

saat berada di tempat 

wisata yang ada turisnya, 

pada saat mengobrol 

dengan seseorang (tp 

campur aduk bahasa daerah 

bahasa inggris, atau bahasa 

Indonesia bahasa Inggris), 

selebihnya menggunakan 

bahasa asing pada saat 

bernyanyi. 

11 Teman dan saudara kandung. 

Dengan saudara kandung 

lebih banyak digunakan saat 

berbicara dengan adik, 

sedangkan dengan kakak 

hanya digunakan saat sedang 

Saat sedang santai dan 

membicarakan hal-hal yang 

bersifat emosional (marah, 

kecewa, sedih). Di semarang 

orang cenderung 

menggunakan bahasa 

Sedikit Saya tidak fasih berbahasa 

Inggris. Hanya dapat 

mengerti sedikit dan 

penggunaan yang terbatas. 

Misalnya, berbicara tanpa 

memperhatikan grammar. 

Saya menggunakan bahasa 

asing (bahasa Inggris) lebih 

banyak saat bermain game 

online yang 

menghubungkan 

komunikasi dengan orang 
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marah. Dengan teman hanya 

beberapa orang saja yang 

dianggap sudah dekat. 

campuran bahasa Indonesia 

dan bahasa Jawa. Maka, 

lebih banyak menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

logat Jawa Semarangan. 

Terkadang saya juga 

menggunakan bahasa 

Inggris dan bahasa Jepang 

dengan mengambil beberapa 

kata saja sebagai ungkapan 

ekspresi. Misalnya "i'm so 

sad" "Are you kidding me?" 

dan bahasa Jepang seperti 

"Wakatta" "iie" "sokka". 

asing. Kata-kata yang 

digunakan juga terbatas 

dan bukan termasuk 

kalimat yang rumit.  

12 Semua orang Jawa Melestarikan bahasa leluhur Tidak Tidak tertarik Tdk pernah menggunakan 

13 teman-teman orda Biar lebih akrab Sedikit Ketika menyanyi Tugas kuliah 

14 Orang tua Karena bahasa daerah 

adalah bahasa pertama yang 

di ajarkan oleh orang tua 

(bahasa ibu) 

Tidak Hanya digunakan saat situasi 

tertentu saja misalnya saat 

mata kuliah bahasa inggris 

Saat bertemu dan 

berkomunikasi dengan 

orang dari luar negeri 

15 Seseorang yang berasal dari 

daerah Ngapak 

Sudah menjadi kebiasaan 

sejak kecil sekaligus 

melestarikan. 

Sedikit Apabila dibutuhkan 

berkomunikasi 

menggunakan bahasa asing. 

Apabila dibutuhkan 

berkomunikasi 

menggunakan bahasa 

asing. 

16 Orang-orang serumpun Sebagai bahasa pertama Sedikit Saya menggunakannya 

sebagai pembelajaran 

Dalam pembelajaran kelas, 

selingan ketika mengobrol 

17 Orang-orang di daerah Pati Bersahabat dengan 

lingkungan 

Ya Dengan cukup baik Berkomunikasi dengan 

bule 

18 Teman  Mudah Ya Bahasa inggris Bicara dengan mantan 

19 Orang tua, teman dari daerah 

yang sama. 

Untuk memberikan nilai 

sopan satun, mendekatkan 

rasa sesama orang Jawa. 

Sedikit Ketika berkomunikasi 

dengan prsng asing yg tidak 

menguasai bahasa Indonesia 

Situasi ketika 

berkomunikasi dengan 

orang asing 
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20 Keluarga dan lingkungan 

sekitar rumah serta orang yang 

bisa berbicara bahasa sunda 

Saya Cinta bahasa Ibu saya Sedikit Terpaksa, jika memang 

mengharuskan memakainya 

Ketika mengharuskan 

menggunakan dan ada 

tugas mendesak harus 

memakainya 

21 Orang yang mengerti bahasa 

Jawa 

Kuasai bahasa Asing 

Cintai bahasa Indonesia 

Lestarikan bahasa Daerah 

Ya Sesuai dengan petunjuk Ketika diharuskan untuk 

berkomunikasi dengan 

bahasa Asing 

22 Keluarga, teman sebaya Karena sebagai perekat 

suasana  

Ya Saya menggunakan bahasa 

asing tersebut melihat 

konteks pembicaraan 

terlebih dulu  

Ketika sedang dalam acara 

yang memang 

membutuhkan bahasa 

asing tersebut 

23 Teman Karena biar lebih akrab Sedikit Ketika pelajaran Kelas 

 

 

 

No. Siapa saja yang 

Anda ajak 

berkomunikasi 

dengan bahasa 

asing? Jelaskan. 

Mengapa Anda 

menggunakan bahasa 

asing? Berikan alasan 

Anda. 

Pernahkah 

Anda 

menggunakan 

alih kode atau 

campur kode? 

Dalam situasi apa Anda 

menggunakan alih kode atau 

campur kode? Jelaskan. 

Dengan siapa Anda 

menerapkan alih kode 

dan campur kode? 

Jelaskan. 

1 Orang asing.  Bahasa asing itu keren, 

terutama bahasa Inggris, 

walaupun saya tidak 

begitu menguasainya. 

Makanya penggunaan 

bahasa Inggris tidak secara 

aktif.  

Ya Saya gunakan ketika saya tidak 

bisa menjelaskan sesuatu. Lebih 

banyak alih kode saya gunakan 

ketika berbahasa Jawa lalu beralih 

kode ke bahasa Indonesia untuk 

menjelaskan hal yang saya 

maksud.  

Dengan siapa saja, 

bergantung situasi.  
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2 Tidak ada Tidak menggunakan 

bahasa asing. Kecuali 

memang dibutuhkan 

Ya Jika sedang berbelanja. Sering 

terjadi percampuran bahasa daerah 

dan bahasa Indonesia 

Penjual 

3 Tidak menguasai 

bahasa asing 

Tidak menguasai bahasa 

asing 

Ya Saat mengobrol dengan seseorang Keluarga dan sahabat 

4 Teman kerabat dan 

turis bahkan orang tua 

Ingin menguasa bahasa 

asing 

Ya Situasi kepepet :( Makhluk hidup manapun 

5 Orang asing atau 

lawan bicara yang 

memulai dengan 

bahasa asing  

Agar saling tahu satu sama 

lain 

Ya Di pasar Penjual 

6 Dengan teman, 

dengan turis asing 

terkadang.  

Karena memang perlu 

untuk digunakan, selain 

untuk mempermudah 

komunikasi dengan orang 

asing, juga sebagai salah 

satu cara untuk belajar 

yang cukup efektif.  

Ya Ketika yang diajak komunikasi ada 

berbagai macam teman dengan 

background bahasa yang berbeda-

beda.  

Seringnya dengan teman di 

kelas  

7 Guru bahasa inggris Gaya"an � Ya Saat berbicara santai Teman 

8 Orang asing dan 

guru/dosen bahasa 

Inggris 

Karena di kelas mata 

kuliah bahasa Inggris dan 

berbicara dengan orang 

asng 

Ya Pada saat jam pelajaran saya 

menggunakan bahasa Indonesia 

dengan dosen dan teman. Namun 

pada saat saya di luar jam pelajaran 

saya berbicara dengan teman 

menggunakan bahasa Jawa. Pada 

saat saya sedang berbicara bahasa 

Jawa dengab teman akrab tiba2 

ada teman lain datang dan saya 

mengalih kode menjadi berbicara 

Teman 
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menggunakan bahasa Indonesia. 

Dan pada saat di luar kelas saya 

berbicara dengan dosen bercampur 

kode bahasa Indonesia dan bahasa 

Jawa misalnya menggunakan kata 

sisipan "nggih". 

9 - - Tidak - - 

10 Dosen mata kuliah 

bahasa Inggris pada 

saat itu, turis di 

tempat wisata pada 

saat itu. Ketika 

mengobrol dengan 

teman, kadang saya 

selipkan kosakata 

bahasa Inggris. 

Misalnya, "bener-

bener can't relate 

yakin"; "I wanna 

lipstikmu" 

Pokoknya gitu-gitu 

deh. 

Supaya bisa bikin video di 

youtube pake bahasa 

asing, ya seperti beauty 

vloger gitu. Kemudian, 

bahasa asing yang saya 

pakai bahasa Inggris 

sebagai bahasa 

internasional saya rasa 

saya harus menguasai, 

supaya kalau ada 

kesempatan ke luar negeri 

saya bisa mengerti. 

Misalnya, yang mana 

pintu masuk dan mana 

pintu keluar. 

Ya Alih kode: ketika sedang 

mengobrol dengan teman beda asal 

daerah ( pakai bahasa indonesia), 

tiba tiba ada teman dari 

Purbalingga atau daerah sekitarnya 

yang mengerti bahasa jawa dialek 

banyumas, ya kadang langsung 

saja menggunakan bahasa daerah. 

Campur kode bahasa jawa inggris: 

kalau lagi buat gengsi aja, supaya 

keren gitu "You Know lah aku 

senenge klambi sing warnane apa" 

ini salah satu contohnya. 

Seringnya, teman sebaya. 

11 Orang luar saat 

bermain game 

(Thailand, Malaysia, 

Singapura, Filipina). 

Saya menggunakan bahasa 

Inggris kepada orang asing 

(yang bukan orang barat) 

karena bahasa tersebut 

merupakan bahasa 

internasional. Sehingga 

lebih muda untuk 

dipahami satu sama lain. 

Ya Saat terkejut, terkagum, atau 

tersinggung. 

Saat bersama teman dan 

orang tua. Dengan orang 

tua sering terjadi campur 

kode karena terbawa oleh 

percakapan. Misalnya 

dalam percakapan:-"Mama 

tadi pergi ke Mall" - "sama 
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siapa?- "sama papa dong"- 

"la to, aku rak dijak" 

12 Orang asing Tdk pernah Ya Berubah-ubah Tdk tentu 

13 Tidak ada Karena situasi Ya Situasi perencanaan teman-teman 

14 Orang asing, teman, 

guru 

Karena tuntutan belajar di 

kelas 

Ya Saat situasi bercengkrama dengam 

teman yang di luar jawa 

Teman, saudara 

15 Seseorang yang 

paham bahasa asing. 

Karena dibutuhkan. Ya Terkadang saat berkomunikasi 

secara tidak sadar melakukan hal 

tersebut. 

Teman-teman kuliah. 

16 Teman sejawat 

dan/atau guru 

Sebagai materi pelajaran, 

selingan atau bahasa tren 

Ya Ketika dengan orang serumpun 

atau ketika lupa persamaan kata 

dalam bahasa Indonesia-Jawa 

Kepada orang-orang yang 

dirasa cukup dekat (teman, 

keluarga, sanak saudara) 

17 Berkomunikasi dg 

bule 

Untuk pemahaman mitra 

tutur 

Ya Pada siswa beda domisili dan 

sesama domisili 

Teman 

18 Mantan Mantan taunya bahasa 

inggris 

Ya Ngobrol. Santai Teman 

19 Orang asing yang 

tidak menguasai 

bahasa Indonesia 

Supaya komunikasi dapat 

berjalan dan dimengerti 

satu sama lain 

Ya Faktor mitra tutur Orang yang tidak 

menguasai bahasa yang 

saya kuasai.  

20 Dosen bahasa Inggris Terpaksa Ya Formal dengan Dosen, santai 

dengan teman yang tidak 

memahami bahasa daerah saya 

atau ingin menunjukan sedikit 

Teman, keluarga, dosen 
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kebisaan saya menggunakan 

bahasa daerah lain 

21 Siapa saja yang 

paham bahasa Asing 

Agar menguasai, karena 

yang dibutuhkan dalam 

dunia kerja termasuk 

bahasa Asing. Selain itu, 

agar tidak gagap ketika 

dihadapkan dengan situasi 

yang mengharuskan kita 

berbasa Asing. 

Ya Situasi santai Dengan orang yang paham 

22 Dosen dan teman 

sebaya  

Sebagai ajang asah  Ya Ketika dalam situasi santai  Dengan siapa saja  

23 Guru atau dosen Karena sedang belajar 

bahasa asing di kelas 

Ya Situasi santai Teman 

 

 

 

No. Mengapa Anda menggunakan 

alih kode atau campur kode? 

Berikan alasan Anda. 

Menurut Anda apakah 

pengaruh dari pilihan jurusan 

bahasa terhadap pilihan 

bahasa yang Anda gunakan? 

Menurut Anda, 

apa faktor pilihan 

bahasa yang 

paling dominan? 

Mengapa faktor pada butir 

sebelumnya Anda pilih? Berikan 

alasan Anda. 

1 Untuk mempermudah penjelasan 

sih. Menurut saya bahasa 

Indonesia lebih mudah ketika saya 

mendeskripsikan sesuatu.  

Tidak ada. Saya memilih bahasa 

sesuai dengan keinginan saya, 

tapi lebih sering memperhatikan 

siapa yang saya ajak bicara.  

Peserta   

2 Kadang saya tidak mengerti apa 

yang dikatakan lawan bicara 

sehingga saya menggunakan alih 

kode dan campur kode 

Sedikit Peserta Pusing 
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3 Saat mengobrol dan kesulitan 

untuk menjelaskan suatu hal dalam 

bahasa daerah karena kurang 

mengetahui kata tertentu dalam 

bahasa daerah tersebut, jadi saya 

akan menggunakan bahasa 

Indonesia untuk menjelaskannya 

Lebih berhati-hati dalam pilihan 

kata dan tata bahasa, baik itu saat 

akan mengirim pesan kepada 

dosen atau orang lain, dan saat 

mengunggah foto/video/status di 

sosial media 

Peserta Terkait dengan faktor usia seseorang. 

Saat berkomunikasi dengan orang yang 

lebih tua, seperti nenek atau kakek, 

saya menggunakan bahasa daerah 

karena biasanya mereka kurang 

menguasai bahasa Indonesia. 

Sedangkan untuk yang sepantaran lebih 

sering menggunakan campur kode atau 

bahasa Indonesia 

4 Kepepet dibilang ihh Ya ngaruh jelas. Jadi lebih tauu 

seluk beluk bahasa 

Situasi Wajib  

5 Agar mendapat keuntungan Lebih memperdalam bahasa Situasi Karena pada situasi tersebut setiap 

orang ingin saling memahami dan 

mengetahui 

6 Karena ada beberapa hal yang sulit 

diungkapkan ketika tidak 

menggunakan alih kode maupun 

campur kode.  

Bagi saya, tidak ada pengaruh 

yang signifikan, terutama pada 

jurusan bahasa dan sastra 

indonesia. Karena yang dipelajari 

bukanlah bahasanya, melainkan 

tentang bahasa itu. Jadi ketika 

belajar bahasa indonesia, sudah 

tidak lagi belajar 

mendeskripsikan, melainkan 

analisis. Maka dari itu, tidak ada 

pengaruh besar antara pilihan 

jurusan dengan pilihan bahasa 

yang digunakan.  

Peserta, Situasi Karena bagi saya, setiap orang harus 

mampu menempatkan diri, dengan 

siapa ia berbicara, dan dalam situasi 

apa ia berbicara. Hal ini yang 

menjadikan seseorang dapat dengan 

mudah memilih bahasa apa yang harus 

digunakan.  

7 Kebiasaan Agar bisa berbaur dengan 

masyarakat dan lingkungan  

Peserta Karena kebiasaan bedain 
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8 Karena adanya perubahan situasi, 

dan orang ketiga 

Sangat berpengaruh. Setelah 

memilih jurusan bahasa saya 

menjadi tau adanya campur kode 

dan alih kode. Saya juga tau 

penggunaan bahasa yang baik 

dan benar. Pemertahanan bahasa 

itu penting. Dan pastinya 

menyadarkan saya bahwa bangga 

dengan bahasa Ngapak. 

Situasi Karena situasi terbagi menjadi  2 yaitu 

formal dan nonformal. Kedua hal 

tersebut sangat ditentukan pilihan 

bahasa yang harus tepat dalam 

penggunaannya. 

9 - Saya mengetahui cara berbahasa 

yang benar, dan ternyata banyak 

kosakata yang belum saya 

ketahui dan saya baru 

mengetahuinya ketika kuliah.  

Peserta, Situasi, 

Topik Pembicaraan 

- 

10 Supaya mempermudah 

komunikasi. 

Tidak berpengaruh. Kalaupun 

saya masuk jurusan bahasa 

inggris saya akan lebih memilih 

dan lebih sering menggunakan 

bahasa indonesia atau bahasa 

daerah dalam kehidupan sehari-

hari. Paling menggunakan bahasa 

Inggris pada saat di kampus saja. 

Karena saya memilih bahasa itu 

menyesuaikan dengan 

lingkungan saya berada. Hehe 

Peserta, Situasi Peserta : dengan siapa saya berbicara. 

Situasi : berada di situasi dan kondisi 

seperti apa saya. 

11 Untuk mengungkapkan ekspresi Tidak ada pengaruh apa-apa 

dalam pilihan bahasa dan jurusan 

karena saya memang sudah 

terbiasa menggunakan bahasa 

Peserta Pilihan bahas paling dominan 

dilakukan karena faktor peserta. Sebab, 

seseorang tidak bisa menggunakan 

bahasa seenaknya dengan orang yang 

lebih tua, alias harus konsisten dengan 
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Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari dengan siapa saja. 

bahasa Indonesia yang santun atau 

bahasa Jawa Krama Alus (sesuai 

situasi).  

12 Supaya lebih santai Ya Peserta Paling utama 

13 karena situasi Biar mudah dipahami lawan tutur Situasi, Topik 

Pembicaraan 

Biar keren 

14 Sebagian tidak memahami bahasa 

asal dari mitra tutur 

Tidak ada Situasi Karena situasi merupakan faktor yang 

paling penting dalam membentuk 

sebuah karakter seseorang terutama 

dalam bahasa, jika seseorang sudah 

terlalu lama tinggal di perantauan maka 

cara berbahasa mereka yang dipilih 

juga akan menyesuaikan lingkungan 

atau situasi tutur 

15 Tanpa kesadaran. Berpengaruh  Situasi Situasi bisa mengubah segalanya 

termasuk bahasa yang digunakan 

16 Karena tidak menemukan 

persamaan kata dalam bahasa 

Indonesia-Jawa 

Memotivasi untuk menggunakan 

bahasa Indonesia (bahasa 

nasional) 

Situasi Bergantung pada siapa kita berbicara 

(mitra tutur) 

17 Untuk pemahaman mitra tutur A 

maupun B 

Berpengaruh tentang materi 

sosiolinguistik 

Peserta, Situasi, 

Fungsi 

Pembicaraan 

Untuk pemahaman 

18 Seru Tidak  Topik Pembicaraan Penggunaan bhs menyeseuaikan topik 

pembicaraan agar sesuai dg kondisi& 

situasi, sehingga tercipta kualitas 

obrolan yg baik. Wkwkwk 

19 Untuk alih kode agar mitra tutur 

yang dapat berkomunikasi dengan 

lancar. Untuk campur kode juga 

Lebih perduli dengan bahasa 

Indonesi. Lebih memahami dan 

Peserta, Situasi Ketika kita berbicara, mitra tutur 

merupakan komponen terpenting. 

Dalam pilihan bahasa mitra tutur dapat 
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memudahkan komunikasi, orang 

lebih mudah menggunkana satu 

bentuk kata dalam bahasa lain 

karena terbiasa dengan kata itu.  

menggunakan bahasa secara 

lebih baik lagi. 

memahami atau tidak merupakan titik 

yg difokuskan. Situasi dalam pilihan 

bahasa juga harus diperhatikan, sedang 

berada di mana kita, menggunakan 

bahasa sesuai fungsi membuat kita 

patuh menggunakan bahasa. 

20 Situasi yang mengharuskan, atau 

kadang menunjukan jadi diri 

sebagai orang bilingual 

Sangat berpengaruh, karena 

dengan saya mengambil jurusan 

tersebut saya akhirnya sadar 

betul banyak kesalahan-

kesalahan penggunaan bahasa 

yang dianggap sudah benar 

karena kebiasaan 

Situasi Karena orang dalam situasi apapun dia 

pasti dengan sangat amat penting 

menyesuaikan situasi dalam berbahasa 

atau memilih bahasa 

21 Karena dalam situasi santai, tidak 

masalah ketika menggunakan alih 

kode atau campur kode, untuk 

mengakrabkan. 

Situasi Situasi Kita harus pandai dan menguasai 

situasi apapun, sehingga kita tahu 

bahasa apa yang seharusnya digunakan 

untuk berkomunikasi. 

22 Sebagai pengantar kosakata 

apabila tidak mengetahui kosa kata 

tersebut 

Dapat lebih mendalam 

penguasaannya  

Situasi Karena situasi lah yang melahirkan 

konteks pembicaraan kita  

23 Kadang karena tidak ada suatu 

kata dalam bahasa tersebut, 

terkadang ngalir aja gitu 

Ya Peserta Karena orang akan menggunakan suatu 

bahasa karena diajak berbicara 

 
 


