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SARI 

Iskandar, Maghfirany. 2020. Campur kode dan Alih kode dalam mata kuliah 中

级汉语听说下(zhōngjí hànyǔ tīng shuō xià) Skripsi. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I : Anggraeni, S.T , MTSCOL. 

Kata kunci: Pembelajaran daring, campur kode, alih kode, wujud, faktor 

penyebab 

 

 Menyebarnya wabah penyakit Covid-19 di Indonesia membuat semua kegiatan 

dilakukan dari rumah termasuk proses belajar mengajar. Baik sekolah maupun 

Perguruan Tinggi tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tetapi dilakukan di 

dalam jaringan (daring). Mata kuliah 中级汉语听说下 diampu oleh Dosen Native 

Speaker yang juga bisa berbahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan Dosen dan 

Mahasiswa sering menggunakan bahasa Indonesia ketika perkuliahan berlangsung 

 Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

wujud campur kode dan alih kode serta menganalisis faktor-faktor penyebab 

terjadinya campur kode dan alih kode pembelajaran daring pada mata kuliah 中级

汉语听说下. 

 Penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif yang bersifat deskriptif, subjek 

penelitian ini adalah percakapan antara Dosen dan Mahasiswa Prodi Pendidikan 

Bahasa Mandarin angkatan 2018. 

 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 12 data campur kode dan 5 

data alih kode. Wujud campur kode yang terdapat dalam penelitian ini berupa kata, 

frasa, perulangan kata, dan klausa. Sedangkan wujud alih kode berupa alih kode 

intern dan alih kode ekstern. Faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode 

adalah faktor penutur dan faktor peran. Selain itu faktor penyebab terjadinya alih 

kode adalah faktor penutur, lawan bicara, dan perubahan dari formal ke informal. 
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提要 

 Covid-19 在印度尼西亚的传播使得所有的活动都在家里进行，包括教学过

程。学校和大学都继续开展教学活动，但都是在网上进行的。这一在线学习

活动也是汉语教师和学生在中级听说下课中进行语码混合事件和语码转换的

一个例子。 

 基于这一背景，本研究旨在分析中级汉语听说下课码混合和语码转换的形

式，以及导致语码混合和在线学习语码转换的因素。本研究采用描述性定性

研究方法，研究对象为讲师和二年级中文系的学生。 

 研究结果显示，共有 12个资料混合码和 5个资料交换码。本研究中的语码

混合形式有词、短语、重复词和从句。而语码转换的形式有内部语码转换和

外部语码转换。导致代码混合的因素有说话人因素和角色因素。此外，导致

语码转换的因素还有说话人、对话者以及从正式到非正式的转变。 

 

关键词 : 在线学习, 混合码，交换码，形成，致病因素。
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan penting dalam 

interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, 

gagasan, keinginan, perasaan dan pengalamannya kepada orang lain. Bahasa adalah 

salah satu bentuk perwujudan peradaban dan kebudayaan manusia, dalam kamus 

linguistik, bahasa adalah satuan lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 

suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi 

diri (Kridalaksana, 2001: 21). 

Masyarakat sebagai salah satu tempat interaksi bahasa berlangsung, secara 

sadar atau tidak sadar menggunakan bahasa yang hidup dalam masyarakat. Bahasa 

juga dapat mengikat anggota-anggota masyarakat menjadi kuat, bersatu dan maju. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahasa dan masyarakat merupakan dua 

hal yang berkaitan, berkaitan dengan pemakaian bahasa oleh anggota masyarakat.  

Di dalam masyarakat multilingual penggunaan berbagai macam bahasa oleh 

masyarakat memungkinkan terjadinya campur kode dan alih kode. Campur kode 

adalah dua pemakaian bahasa atau lebih dengan saling memasukan unsur bahasa 

yang satu ke bahasa yang lain (Saddhono, 2012:75). Sedangkan Alih kode menurut 

Suwandi (2012:86) dapat terjadi dalam sebuah percakapan ketika seorang 

pembicara menggunakan sebuah bahasa dan mitra bicaranya menjawab dengan 

bahasa lain. Pengaruh penutur dalam berbahasa bisa saja dipengaruhi oleh banyak 
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faktor. Salah satunya adalah faktor linguistik, namun lebih banyak lagi faktor yang 

dipengaruhi oleh faktor nonlinguistik. Faktor-faktor nonlinguistik tersebut 

misalnya faktor-faktor sosial, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, jenis kelamin, 

umur, dan sebagainya. Faktor-faktor nonlinguistik yang lain adalah faktor 

situasional yaitu siapa yang berbicara, dengan bahasa apa pembicaraan itu 

diselenggarakan, kepada siapa, kapan, dimana, dan mengenai masalah apa 

pembicaraan itu. Faktor tersebut dapat mengakibatkan terjadinya variasi bahasa. 

Contoh variasi bahasa, seorang yang berasal dari suku Jawa, selain menguasai 

bahasa Jawa juga dapat bertutur bahasa Indonesia yang baik. Situasi tersebut dapat 

menyebabkan gejala ketergantungan dalam tindak berbahasa pada diri seorang 

penutur. Hal tersebut dinamakan kontak bahasa. Kontak bahasa terjadi dalam 

situasi kontak sosial yaitu, situasi pada saat seseorang belajar bahasa kedua di dalam 

masyarkat.  

Pada mata kuliah 中级汉语听说下 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di 

Universitas Negeri Semarang diampu oleh Dosen Native Speaker yang juga bisa 

menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu pada mata kuliah ini Dosen sering 

menggunakan bahasa Indonesia dalam mengajar hal ini  juga memicu Mahasiswa 

untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika mata kuliah sedang berlangsung. 

Biasanya Dosen menjelaskan materi kepada mahasiswa tidak sepenuhnya 

menggunakan Bahasa Mandarin, tetapi juga menggunakan Bahasa Indonesia. Hal 

ini disebabkan oleh tingkat kemampuan mahasiswa yang masih belum memahami 

Bahasa Mandarin. Sebaiknya pada mata kuliah ini baik Dosen maupun Mahasiswa 

harus meminimalisir penggunaan bahasa Indonesia untuk melatih kemampuan 
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berbahasa Mandarin pada Mahasiswa. Campur Kode dan Alih Kode yang terjadi 

pada mata kuliah ini terjadi ketika bertatap muka ataupun daring. Kegiatan 

pembelajaran daring ini merupakan salah satu contoh terjadinya campur kode dan 

alih kode. 

Penelitian ini dilakukan pada mata kuliah中级汉语听说下 alasan penulis 

memilih campur kode dan alih kode pembelajaran daring pada mata kuliah 中级汉

语听说下 Program studi Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri 

Semarang sebagai objek kajian penelitian karena hal ini sering terjadi pada 

percakapan antara Dosen dan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. 

Selain itu, berbicara merupakan hal yang sangat penting dalam memperlajari bahasa 

asing. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkajinya. Belum ada  

penelitian yang mengkaji tentang campur kode dan alih kode pada mata kuliah 中

级汉语听说下 pembelajaran daring. Penulis hanya menemukan penelitian campur 

kode dan alih kode pada sebuah film.  

1.2 Batasan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Deskripsi wujud campur kode dan alih kode dalam mata kuliah 中级汉语

听说下 pada pembelajaran daring (dalam jaringan) Prodi Pendidikan 

Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Semarang. 
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2. Deskripsi faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode 

dalam mata kuliah 中级汉语听说下 pada pembelajaran daring (dalam 

jaringan) Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri 

Semarang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan, dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana wujud campur kode dan alih kode dalam mata kuliah 中级汉语

听说下 pada pembelajaran daring (dalam jaringan) Prodi Pendidikan 

Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Semarang? 

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode 

dalam mata kuliah 中级汉语听说下 pada pembelajaran daring (dalam 

jaringan) Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri 

Semarang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis wujud campur kode dan alih kode dalam mata kuliah中级汉

语听说下 pada pembelajaran daring (dalam jaringan) Prodi Pendidikan 

Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Semarang. 
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2. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode 

dalam mata kuliah 中级汉语听说下 pada pembelajaran daring (dalam 

jaringan) Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri 

Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan  

praktis: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian yang berupa deskripsi kebahasaan ini dapat memberikan 

konfirmasi terhadap teori-teori campur kode dan alih kode yang telah ada 

serta sebagai salah satu pengembangan ilmu sosialinguistik terkhusus teori 

campur kode dan alih kode. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

campur kode dan alih kode. 

b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian 

sosiolinguistik selanjutnya, khususnya yang berkaitan langsung dengan 

campur kode dan alih kode. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Bidang sosiolinguistik telah banyak dikaji dalam berbagai macam objek 

penelitian. Campur kode dan alih kode merupakan salah satu dari sekian 

banyak penelitian, dengan sudah banyaknya penelitian tentang campur kode 

yang terdahulu, dengan bergai macam rumusan masalah serta tujuan penelitian 

yang sangat menarik. Namun, hal tersebut masih menarik untuk diadakan 

penelitian lebih lanjut, baik penelitian yang sifatnya baru.  

Jurnal yang ditulis oleh Nelvia Susmita dengan judul “Alih Kode dan 

Campur kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kerinci” 

dalam Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora tahun 2015. 

Penelitian ini dilakukan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

cenderung lebih menggunakan bahasa daerah (Kerinci, Melayu, Jambi, 

Minangkabau). Data yang diambil pada penelitian ini adalah bahasa yang 

digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SMP Negeri 12 Kerinci. Pengumpulan data dilanjutkan dengan 

penganalisisan wujud, jenis, faktor penyebab, dan fungsi alih kode dan campur 

kode. Alih kode yang digunakan oleh guru dan siswa pada saat pembelajaran 

Bahasa Indonesia memiliki alasan dan fungsi yang jelas. Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah Kerinci perlu membatasi penggunaan alih kode dan 

campur kode dalam pengajaran Bahasa Indonesia di kelas.  
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Jurnal dengan judul “Alih Kode dan Campur kode dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA” yang ditulis oleh Rulyandi dkk dalam Jurnal 

Paedagogia Universitas Sebelas Maret tahun 2014. Data penelitian ini adalah 

tuturan guru dan siswa yang mengandung unsur alih kode dan campur kode. 

Pengujian validitas ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisi 

data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Alih Kode dilakukan secara intern dan ekstern, wujud dari Campur 

Kode berupa penyisipan frase, kata, klausa, pengulangan kata, dan ungkapan. 

Alih Kode dan Campur Kode berdampak positif dan negatif dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Jurnal yang ditulis oleh Diyah Atiek Mustikawati pada tahun 2015 dengan 

judul “Alih kode dan Campur Kode antara Penjual dan Pembeli (Analisis 

Pembelajaran Berbahasa melalui Studi Sosiolinguistik)” dalam Jurnal Dimensi 

Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud alih kode dan wujud 

campur Kode tertentu yang ditemukan dalam kegiatan jual beli di pasar serta 

faktor tertentu yang mempengaruhi peristiwa wujud campur kode dan alih kode. 

Kesimpulannya bahwa wujud alih kode yang muncul dalam transaksi jual beli 

adalah wujud alih bahasa dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. 

Pemakaian bahasa Jawa tampak lebih dominan dalam peristiwa alih kode dan 

campur kode. 

Jurnal yang ditulis oleh Rani Frisilia Kalangit tahun 2016 dengan judul 

“Alih Kode dalam Instagram”. Dalam penelitian ini terdapat 120 kasus alih 
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kode yang berhasil ditemukan oleh peneliti yang terjadi pada penulisan caption 

foto atau video dan komentar dalam Instagram. Kasus ini kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dan menemukan 54 kasus alih kode 

yang termasuk dalam Inter-Sentential Switching (alih kode yang terjadi antar 

kalimat), 50 kasus alih kode yang termasuk Intra-Sentetial Switching (alih kode 

yang terjadi dalam kalimat), dan 16 kasus alih kode yang termasuk dalam 

Emblematic Switching (alih kode simbolis).   

Jurnal dengan judul “Code-Switching and Mixing in Communication – A 

Study on Language Contact in Indian Media” yang ditulis oleh Chetia Barnali 

di Indian Institute of Information Technology, Vaddora, India. Penelitian ini 

menganalisis tentang terjadinya campur kode dan alih kode yang terjadi dalam 

media massa di India. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menganalisis tentang 

alih kode dan campur kode yang terdapat dalam lagu, slogan iklan, bahkan 

sebuah jingle. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bahasa pergaulan 

yang lebih sering digunakan diberbagai kalangan masyarakat di India. 

Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

penulis lebih fokus membahas campur kode yang digunakan dosen dan 

mahasiswa pada proses belajar mengajar dalam jaringan khususnya dalam mata 

kuliah 中级汉语听说下 Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Semarang. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis belum pernah diteliti sebelumnya.  
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Tabel 2.1 Relevansi dan Perbedaan Penelitian 

Penelitian Acuan Persamaan Perbedaan 

Penelitian dengan judul 

“Alih Kode dan Campur 

kode dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP 

Negeri 12 Kerinci” oleh 

Nelvia Susmita 

• Sumber data diambil 

dari tutur guru dan 

siswa 

• Menganalisis wujud, 

dan faktor penyebab 

terjadinya campur 

kode dan alih kode 

• Jenjang pendidikan yang 

berbeda 

• Membandingkan dengan 

Bahasa Asing 

• Menggunakan sistem 

daring 

Penelitian dengan judul 

“Alih Kode dan Campur 

kode dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA” 

oleh Rulyandi dkk 

• Sumber data diambil 

dari tutur guru dan 

siswa 

• Menganalisis wujud, 

dan faktor penyebab 

terjadinya campur 

kode dan alih kode 

• Menggunakan teknik 

simak bebas libat cakap 

untuk menganalisis data 

• Hasil analisis data 

menggunakan metode 

informal 

• Menggunakan sistem 

daring 

Penelitian dengan judul 

“Alih kode dan Campur 

Kode antara Penjual dan 

Pembeli (Analisis 

Pembelajaran Berbahasa 

melalui Studi 

Sosiolinguistik)” oleh 

Diyah Atiek Mustikawati 

• Bertujuan untuk 

mendeskripsikan 

wujud campur kode 

dan alih kode 

• Sumber data diambil dari 

tutur Dosen dan 

Mahasiswa 

• Membandingkan dengan 

Bahasa Asing 

• Kegiatan terjadi pada saat 

pembelajaran dalam 

jaringan. 

Penelitian dengan judul 

“Alih Kode dalam 

Instagram” oleh Rani 

Frisilia Kalangit 

• Menganalisis proses 

terjadinya alih kode 

• Kegiatan terjadi pada saat 

pembelajaran dalam 

jaringan 

• Sumber data diambil dari 

tutur Dosen dan 

Mahasiswa 

Penelitian dengan judul 

“Code-Switching and 

Mixing in Communication – 

A Study on Language 

Contact in Indian Media” 

oleh Chetia Barnali 

• Menganalisis 

terjadinya campur 

kode dan alih kode 

• Kegiatan terjadi pada saat 

pembelajaran dalam 

jaringan 

• Sumber data diambil dari 

tutur Dosen dan 

Mahasiswa 
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2.2 Landasan Teoritis 

2.2.1 Sosiolinguistik 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk selalu 

berinteraksi dengan sesamanya dengan menggunakan bahasa. Sosiolinguistik 

mengkaji mengenai bahasa yang dihubungkan dengan masyarakat 

penuturnya. Sebagai objek dalam sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat atau 

didekati sebagai bahasa sebagaimana dilakukan oleh linguistik umum, 

melainkan dilihat atau didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di 

dalam masyarakat (Chaer & Agustina, 2004). 

Sosiolinguistik apabila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu 

ekonomi, sosiologi, atau dengan linguistik itu sendiri, merupakan ilmu yang 

relatif baru. Ditinjau dari namanya, sosiolinguistik menyangkut tentang 

“sosiologi” dan “linguistik”. Oleh karena itu, sosiolinguistik mempunyai 

kaitan yang erat dengan kedua kajian tersebut. “Sosio“ mempunyai makna 

sebagai suatu masyarakat, sedangkan “linguistik” mempunyai makna suatu 

kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan 

(dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi) (Sumarsono & Partana, 

2007). 

Sebagaimana linguistik, sosiolinguistik juga berbicara tentang bahasa. 

Metode yang digunakan pun juga serupa, yaitu “metode deskriptif”, dalam 

arti menelaah objek sebagaimana adanya pada saat tertentu. Namun, perlu 

diketahui bahwa ada perbedaan antara sosiolinguistik dan linguistik yang 

bersifat mendasar. Sosiolinguistik justru tidak mengakui adanya konsep 
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tentang monolitik itu (Sumarsono & Partana, 2007). Hal itu dikarenakan 

sosiolinguistik menganggap bahwa setiap bahasa mempunyai sejumlah 

variasi dalam masyarakat multilingual. 

 

2.2.2 Campur Kode 

Campur kode terjadi apabila seorang penutur bahasa, misalnya bahasa 

Mandarin memasukan unsur-unsur bahasa Indonesia ke dalam pembicaraan 

bahasa Mandarin. Dalam situasi berbahasa formal, jarang terjadi campur kode 

kalau terdapat campur kode dalam keadaan itu karna tidak ada ungkapan atau 

kata yang tepat untuk menggantikan bahasa yang sedang dipakai sehingga 

perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa Indonesia atau bahkan bahasa 

daerah (Aslinda & Syafyahya, 2007). Sedangkan menurut Chaer dan 

Agustina (2010:114) campur kode adalah sebuah kode utama atau dasar yang 

digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode 

lain yang terlibat dalam peristiwa tutur hanyalah berupa serpihan-serpihan 

(pieces) saja, tanpa fungsi atau keotonomian sebagai sebuah kode. 

Dari beberapa pendapat dan pandangan para ahli mengenai campur kode 

dapat disimpulkan bahwa campur kode merupakan peristiwa penggunaan 

bahasa atau unsur bahasa lain ke dalam suatu bahasa atau peristiwa 

pencampuran bahasa atau seorang penutur yang dalam berbahasa Mandarin 

banyak menyelipkan serpihan-serpihan bahasa Indonesia, bisa dikatakan 

telah melakukan campur kode. Peristiwa campur kode dapat dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari pada saat melakukan interaksi. Terjadinya campur 
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kode biasanya disebabkan oleh tidak adanya padanan kata dalam bahasa yang 

digunakan untuk menyatakan suatu maksud.  

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

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

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

ke bahasa yang lain secara konsisten. 

Campur Kode dibedakan menjadi dua, yaitu : 

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

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

Wujud campur kode menurut Suwito(1983:78-80) terbagi menjadi 

enam bentuk : 

a. Penyisipan unsur yang berwujud kata 

Kata ialah satuan bebas yang paling kecil. Contoh campur kode 

berwujud kata adalah “Mangka sering kali sok ada kata-kata solah-olah 

bahasa daerah itu kurang penting.” 

b. Penyisipan unsur yang berwujud frasa 

Frase adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat 

nonpredikatif dan pembentuknya harus berupa morfem bebas. Contoh 

campur kode berwujud sisipan frase adalah “Nah, karena saya sudah 

kadhung apik sama dia, ya tak teken." 

c. Penyisipan unsur yang berwujud baster 
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Baster merupakan hasil perpaduan dua unsur bahasa yang berbeda dan 

membentuk satu makna. Contoh sisipan bentuk baster adalah “Banyak 

klap malam yang harus ditutup”. 

d. Penyisipan unsur yang berwujud perulangan kata 

Perulangan kata merupakan pengulangan satuan gramatik, baik 

seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi vonem maupun 

tidak. Contoh campur kode berwujud perulangan kata adalah “Saya sih 

bolah-boleh saja, asal dia tidak tonya-tanya lagi.” 

e. Penyisipan unsur yang berwujud idiom 

Idiom adalah konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih, masing-

masing anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersama 

yang lain. Contoh campur kode berwujud sisipan idiom adalah “Pada 

waktu ini hendaknya kita hindari cara bekerja alon-alon asal kelakon.” 

f. Penyisipan unsur yang berwujud klausa 

Klausa ialah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-

kurangnya terdiri dari subjek dan predikat, dan mempunyai potensi 

untuk menjadi kalimat. Contoh campur kode berwujud sisipan klausa 

adalah ”Pemimpin yang bijaksana akan selalu bertindak ing ngarsa sung 

tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” 

2.2.3 Faktor Penyebab Campur Kode 

Campur kode muncul karna tuntutan situasi, tetapi ada hal lain yang 

menjadi faktor terjadinya campur kode itu. Suwito memaparkan beberapa 

faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode yaitu sebagai berikut. 
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a. Faktor peran 

Yang termasuk peran adalah status sosial, pendidikan, serta 

golongan dari peserta bicara atau penutur bahasa tersebut. 

b. Faktor Penutur 

Pembicara kadang-kadang sengaja bercampur kode terhadap mitra 

bahasa karena dia mempunyai maksud dan tujuan tertentu. 

Pembicara kadang-kadang melakukan campur kode antara bahasa 

yang satu ke bahasa yang lain karena kebiasaan dan kesantaian. 

 

2.2.4 Alih Kode 

Jendra (dalam Padmadewi, Merlyna dan Saputra, 2014 : 64) mengatakan 

bahwa alih kode sebagai peralihan atau pergantian dari satu varian bahasa 

ke satu bahasa lain. Sedikit berbeda dengan pendapat Jendra, Dell Hymess 

dalam Suandi, 2014: 133) mengungkapkan bahwa pengertian alih kode 

merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyatakan pergantian 

(peralihan) pemakaian dua bahasa atau lebih beberapa variasi dari satu 

bahasa atau bahkan beberapa ragam dari satu gaya. Hampir sama dengan 

pendapat Dell Hymes, Nababan (dalam Suandi, 2014 : 133) mengatakan 

bahwa alih kode merupakan penggantian peralihan pemakaian bahasa atau 

ragam fungsiolek ke dalam ragam yang lain. Adapun batasan dari alih kode 

itu sendiri, Fasold (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 115) menawarkan 

kriteria gramatika untuk membedakan campur kode dari alih kode. Apabila 

satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatika satu bahasa, dan klausa 
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berikutnya disusun menurut gramatika bahasa lain, maka peristiwa yang 

terjadi adalah alih kode. 

Jadi dapat disimpulkan dari  uraian diatas tentang pengertian alih kode. 

Alih kode adalah fenomena bahasa yang terjadi dengan adanya perubahan 

bahasa satu ke bahasa lain dalam percakapan penutur bahasa. Tidak hanya 

perubahan bahasa satu ke bahasa lain tetapi juga perubahana ragam bahasa 

satu ke ragam bahasa lain. Alih kode terjadi di masyarakat yang memiliki 

dua bahasa bahkan lebih dan adapun batasan alih kode yang ditegaskan oleh 

Fasold yaitu perubahan bahasa yang hanya dalam wujud klausa sebagai ciri 

dari identitas alih kode itu sendiri.  

Suwio membedakan alih kode atas dua macam, yaitu alih kode intern, 

yakni alih kode yang berlangsung antara bahasa sendiri dan alih kode 

ekstern, yakni alih kode yang terjadi antara bahasa sendiri (salah satu bahasa 

atau ragam yang ada dalam verbal reportoir masyarkat tuturnya) dengan 

bahasa asing (Saleh dan Mahmudah, 2006: 85). Sedangkan menuut Jendra 

(Padmadewi dkk. 2014: 64-65) yang mengacu pada perubahan bahasa yang 

terjadi, alih kode bisa dibagi menjadi alih kode ke dalam (Internal Code 

Switching) dan alih kode keluar (External Code Switching).  

2.2.5 Faktor Penyebab Alih Kode 

Menurut Widjajakusumah (Saleh dan Mahmudah, 2006: 85) terjadinya 

alih kode disebabkan oleh (a) orang ketiga; (b) perpindahan topik; (c) 

beralihnya suasana bicara; (d) ingin dianggap  terpelajar; (e) ingin 

menjauhka jarak; (f) mengindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam 
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bahasa daerah; (g) mengutip pembicaraan orang lain; (h) terpengaruh lawan 

bicara; (i) berada ditempat umum’ (j) menunjukan bahasa pertamanya 

bukan bahasa daerah; (k)  mitra bicaranya lebih muda; dan (l) beralih 

media/sarana bicara. 

Menurut Fisman (Chaer dan Agustina, 2010: 108) faktor penyebab 

terjadinya alih kode (a) penutur, (b) lawan tutur, (c) perubahan situasi, (d) 

perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, (e) perubahan topik 

pembicaraan. Penyabab terjadinya alih kode dapat ditelusuri melalui 

keterkaitan suatu pembicaraan dengan konteks dan situasi berbahasa.  

 

2.2.6 Variasi Bahasa 

Bahasa menjadi sangat beragam dan bervariasi ketika ada banyak 

fenomena bahasa yang terjadi di dunia ini karena perbebedaan dan 

sebagiannya (Catatan: istilah variasi sebagai padanan kata inngris variety 

bukan variation). Terjadinya variasi bahasa yang ditulis oleh Widyawati, 

S.S, M.Pd yang mengutip dari Chaer dan Agustin (2004) mengatakan bahwa, 

variasi atau ragam bahasa dilihat sebagai akibat adanya keberagaman sosial 

penutur bahasa dan kergaman fungsi bahasa. Variasi bahasa adalah 

keanekaragaman bahasa yang disebabkan oleh faktor tertentu (Soeparno, 

2002:71). 

Terdapat tiga variasi atau ragam bahasa dalam Chaer dan Agustina 

(2004), yaitu sebagai berikut : 
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2.2.6.1 Istilah Variasi Bahasa 

1. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan 

karena setiap orang mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. 

2. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok 

anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. 

3. Ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam keadaan, situasi, 

atau untuk keperluan tertentu. Untuk itu situasi formal digunakan 

ragam bahasa yang disebut ragam bahasa baku atau ragam standar, 

untuk situasi tidak formal digunakan ragam yang tidak baku atau 

ragam non standar.  

2.2.6.2 Macam-macam Variasi Bahasa 

Menurut Soeparno (2002:71-78) penggunaan variasi atau ragam 

bahasa sering kita temukan salah satunya adalah di dalam ruang lingkup 

sekolah dalam proses belajar mengajar. Bila dilihat dari latar belakang 

budaya, suku dan etnik masyarakat di lingkungan sekolah tentunya 

ragam bahasa yang digunakan pun akan bervariasi. Berikut beberapa 

variasi bahasa berdasarkan macamnya : 

1. Variasi Kronologis disebabkan oleh faktor keurutan waktu atau masa. 

Perbedaan pemakaian bahasa telah mengakibatkan perbedaan wujud 

pemakaian bahasa. 

2. Variasi Geografis disebabkan oleh perbedaan geografis atau faktor 

regional atau sering juga disebut variasi regional. 
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3. Variasi Sosial disebabkan oleh perbedaan sosiologis, realisasi variasi 

sosial ini berupa sosiolek. 

4. Variasi Fungsional disebabkan oleh fungsi pemakaian bahasa, sampai 

berapa jauh fungsi-fungsi bahasa itu dimanifestasikan akan tampak pada 

wujud variasi fungsional atau yang populer dengan sebutan fungsiolek. 

5. Variasi Gaya/Style disebabkan oleh perbedean gaya. Gaya adalah cara 

berbahasa sesorang dalam perpomansinya secara terencana ataupun tidak, 

baik secara lisan, maupun tertulis. 

6. Variasi Kultural disebabkan oleh perbedaan masyarakat pemakainya. 

Suatu bahasa yang dipergunakan oleh penutur asli atau penutur pribumi 

kadang-kadang mengalami perubahan dengan masuknya budaya lain.  

7. Variasi Individual disebabkan oleh perbedaan perorangan. Wujud 

varietasnya dinamakan idiolek. Setiap individu penutur memiliki ciri 

tuturan yang berbeda dengan penutur lain.  

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa variasi bahasa 

atau ragam bahasa ini dapat menyebabkan terjadinya campur kode, dan ini 

sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menganai campur kode dan alih 

kode dikaitkan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

disampaikan dibagian depan serta uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab 

sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Peristiwa campur kode yang terjadi dalam mata kuliah中级汉语听说

下 penulis menemukan wujud campur kode berupa 1 data berwujud kata, 

7 data berwujud frasa, 1 data berwujud perulangan kata dan 3 data 

berwujud klausa dari 12 data peristiwa campur kode dalam penelitian 

ini. Sedangkan wujud alih kode berupa alih kode intern dan alih kode 

ekstern meliputi : 1 data berupa alih kode ekstern dan 4 data berupa alih 

kode intern dari 5 data dalam penelitian ini. 

2. Faktor penyebab terjadinya peristiwa campur kode dalam mata kuliah

中级汉语听说下 ada dua yaitu faktor penutur dan faktor peran. Penulis 

menemukan 10 data yang menggunakan faktor penutur dan 2 data 

menggunakan faktor peran dari 12 data peristiwa campur kode dalam 

penelitian ini. Sedangkan faktor penyebab terjadinya alih kode ada tiga 

faktor yaitu faktor penutur, lawan bicara dan perubahan dari formal ke 

informal meliputi : 2 data yang menggunakan faktor penutur, 2 data 

yang menggunakan faktor lawan bicara dan 1 data yang menggunakan 
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faktor perubahan dari formal ke informal dari 5 data dalam penelitian 

ini. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Saran untuk Dosen dan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Mandarin untuk 

mengurangi penggunaan campur kode dan alih kode ketika melakukan 

pembelajaran baik secara daring maupun tatap muka untuk 

meningkatkan penggunaan Bahasa Mandarin yang baik dan benar. 

2. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti campur kode dan 

alih kode dalam proses pembelajaran disarankan untuk melakukan 

penelitian dalam jumlah yang banyak agar jenis campur kode dan alih 

kode yang diteliti bisa lebih bervariasi. 
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