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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai: (1) latar belakang, (2) 

fokus penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) penegasan 

istilah. Berikut diuraikan penjelasan yang berkaitan dengan pendahuluan. 

1.1 Latar Belakang 

 Bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan manusia. Bunyi tersebut berupa 

simbol atau lambang. Keraf (1984:1) menjelaskan bahwa bahasa adalah alat 

komunikasi yang digunakan antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. Manusia menyadari akan pentingnya bahasa. 

Interaksi dan segala macam kegiatan akan lumpuh tanpa bahasa. Dalam berbagai 

macam situasi, bahasa dapat dimanfaatkan sehingga menjadi alat komunikasi 

yang efektif. Komunikasi melalui bahasa ini memungkinkan setiap orang untuk 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. 

 Pada saat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, bahasa yang akan 

digunakan harus bersifat komunikatif. Misalkan kata “makro” dan “besar”. 

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tertentu bisa mengerti kata 

“makro”, tetapi masyarakat umum akan lebih mengenal “besar” meskipun arti 

kata “makro” adalah besar. Dengan demikian, bahasa yang digunakan harus 

bersifat komunikatif agar dapat diketahui oleh masyarakat umum. Sifat 

komunikatif dapat ditunjukkan apabila dalam berkomunikasi juga melihat situasi 

yang terjadi. Suatu perbuatan dapat disebut komunikatif jika perbuatan tersebut 
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dilakukan dengan sadar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima 

pesan. 

 Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan 

linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di 

dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di 

masyarakat. Linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang 

ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, Chaer 

dan Leonie (2010:2) mengatakan bahwa “sosiolinguistik adalah bidang ilmu 

antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan 

bahasa itu di dalam masyarakat”. 

 Indonesia disebut sebagai negeri yang kaya akan bahasa. Oleh sebab itu, 

tidak heran jika masyarakat Indonesia mempunyai dan menggunakan bahasa lebih 

dari satu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Masyarakat yang mempunyai 

lebih dari satu bahasa dinamakan bilingual dan multilingual. Bilingual adalah 

seseorang yang memiliki dua bahasa, sedangkan multilingual adalah seseorang 

yang memiliki lebih dari dua bahasa. Dalam hal ini, yang dibahas adalah 

bilingual. Seorang yang bilingual akan menggunakan dua bahasa untuk 

berkomunikasi. Seseorang yang ingin menggunakan dua bahasa, maka seseorang 

tersebut harus menguasai dua bahasa. Dengan adanya masyarakat yang 

menggunakan dua bahasa atau lebih dalam berkomunikasi, maka akan terjadi alih 

kode. 

 Di era globalisasi, terdapat banyak perubahan dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, semakin tinggi tingkat pendidikan 
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seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menguasai dan 

menggunakan berbagai bahasa yang memungkinkan berdwibahasa. Dengan 

kondisi masyarakat yang berdwibahasa, dapat memunculkan alih kode dan 

campur kode. 

Appel menjelaskan bahwa alih kode adalah peristiwa peralihan 

berubahnya penggunaan bahasa karena situasi yang berubah, misalnya dari situasi 

santai menjadi situasi resmi, begitu juga sebaliknya (Chaer dan Leonie, 

2010:107). Kegiatan alih kode dapat terjadi pada setiap penutur bahasa. Kegiatan 

alih kode yang terjadi pada penutur ekabahasawan, misalnya beralihnya seseorang 

dari ragam bahasa yang satu ke ragam bahasa yang lain dalam bahasa yang sama. 

Kegiatan alih kode yang terjadi pada dwibahasawan, misalnya beralihnya 

seseorang dari bahasa yang satu kepada bahasa yang lain dalam suatu peristiwa 

berbicara. Selain alih kode, dwibahasawan juga dapat mengakibatkan terjadinya 

campur kode. 

Alih kode dan campur kode mempunyai kesamaan yaitu digunakannya 

dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur (Chaer dan Leonie, 2010:114). 

Selain persamaan, ada juga perbedaan antara alih kode dan campur kode. Dalam 

alih kode, setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan masih memiliki fungsi 

masing-masing, dilakukan dengan sadar, dan sengaja dengan sebab-sebab 

tertentu. Dalam campur kode, hanya serpihan-serpihan dan tanpa fungsi. Dalam 

hal ini, yang lebih diutamakan peneliti adalah alih kode. 

Wujud alih kode misalkan yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia 

lalu menggunakan bahasa Jawa atau yang awalnya menggunakan bahasa Jawa. 
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Peristiwa alih kode yang terjadi dalam berkomunikasi, tidak terlepas dari faktor-

faktor yang menyebabkan alih kode dan fungsi alih kode. Secara umum, faktor-

faktor yang menyebabkan alih kode adalah (1) pembicara atau penutur, (2) 

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

(4) perubahan dari formal ke informal (sebaliknya), dan (5) perubahan topik 

pembicaraan (Aslinda dan Leni, 2010:86). Alih kode memiliki beberapa fungsi 

misalkan fungsi menjelaskan, fungsi menegaskan, fungsi mengungkapkan 

perasaan, fungsi pemelajaran materi, dan fungsi pengelolaan kelas. 

 Berdasarkan hasil observasi awal, dalam proses pembelajaran, guru di 

SMP NU Bahrul Ulum Gresik menggunakan dua bahasa dalam mengajar yaitu 

bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa yang dilakukan guru 

Bahasa Indonesia adalah memasukkan bahasa pertama (bahasa Jawa) di dalam 

pemakaian bahasa kedua (bahasa Indonesia). Misalkan dalam percakapan antara 

guru dan siswa yang awalnya menasihati menggunakan bahasa Indonesia beralih 

menggunakan bahasa Jawa. Faktor yang menyebabkan adalah situasi yang formal 

ke informal dan berubahnya topik pembicaraan. Fungsi yang terdapat pada 

percakapan yaitu fungsi mengungkapkan perasaan marah atau emosi karena siswa 

yang ramai. 

Interaksi belajar merupakan komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa 

serta siswa dan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Interaksi belajar 

ini terbentuk ketika guru dan siswa ingin menyampaikan maksud ketika 

pembelajaran berlangsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa lisan guru 

sangat penting ketika interaksi belajar mengajar. 
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Penelitian ini dapat dikatakan menarik. Mayoritas guru dan murid SMP 

NU Bahrul Ulum Gresik menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu yaitu 

bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari. Murid lebih memahami penjelasan 

guru dengan memakai bahasa daerah saat memberikan materi dalam 

pembelajaran. Dengan kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya alih kode 

dalam komunikasi antara guru dan murid. 

Penggunaan alih kode pada pembelajaran di SMP NU Bahrul Ulum Gresik 

sudah dianggap sebagai hal yang biasa oleh setiap guru. Banyak guru yang secara 

sengaja atau tidak sengaja menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dalam 

menyampaikan pelajaran. Misalkan bahasa Jawa. Seharusnya guru tidak boleh 

menggunakan bahasa Jawa dalam pembelajaran, karena di sekolah, terutama 

dalam pembelajaran adalah tempat dimana siswa memperoleh dan menggunakan 

bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia. Seharusnya guru menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, terutama pada saat pembelajaran bahasa 

Indonesia agar siswa juga terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. 

 Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Prima Agus Suwarno (2010) 

meneliti Alih Kode Bahasa Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas 

XI SMAN 1 Kauman. Penelitian itu menghasilkan temuan, yaitu: (1) wujud alih 

kode antar dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, (2) faktor-faktor 

penentu dibedakan menjadi dua yaitu situasi (situasi formal dan emosi guru) dan 

tujuan (meyakinkan murid, menciptakan suasana akrab dengan murid, dan guru 

ingin menyesuaikan kode dengan murid). 
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 Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Dya Fajrinasari (2010) 

meneliti Peralihan Kode Bahasa pada Tuturan Santri Putri di Pondok Pesantren 

Wali Songo Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Penelitian itu 

menemukan hasil temuan, yaitu: (1) wujud alih kode yaitu alih kode bahasa dari 

bahasa Arab ke bahasa Inggris atau sebaliknya, (2) jenis alih kode berdasarkan 

topiknya (alih kode situasional dan metaforikal), berdasakan kalimatnya 

(intrasentensial, intersentensial, dan tag), (3) faktor penentu (menyesuaikan kode 

lawan tutur, adanya situasi, kehadiran orang ketiga, menciptakan suasana humor, 

mengutip pembicaraan orang, kebiasaan menggunakan lebih dari satu bahasa, 

marah atau kesal, merasa lebih akrab, mengejek, ketidaksengajaan, permintaan, 

keinginan untuk menghormati, dan keterbatasan kode. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu 

membahas tentang alih kode yang dilakukan guru di sekolah. Terdapat persamaan 

dan perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Persamaan 

yang terjadi adalah sama-sama membahas tentang kebahasaan dan alih kode. 

Perbedaan yang terjadi adalah (1) subjek penelitian, (2) objek penelitian, dan (3) 

pembahasan dalam penelitian. 

 Dengan adanya permasalahan yang didapat peneliti serta persamaan dan 

perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, maka peneliti 

berusaha melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Alih Kode Bahasa Guru 

pada Pembelajaran Bahasa Indonesia SMP NU Bahrul Ulum Gresik”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Peristiwa-peristiwa kebahasaan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat 

adanya kontak bahasa itu adalah apa yang di dalam sosiolinguistik disebut 

bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, 

konvergensi, dan pergeseran bahasa (Chaer dan Leonie, 2010:84). Mengingat 

cakupan dan lingkup permasalahan dalam penelitian ini yang luas, maka perlu 

diadakan pembatasan sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selain itu 

juga karena keterbatasan kemampuan, tenaga, dan waktu, maka peneliti 

memfokuskan penelitian pada alih kode bahasa guru berupa wujud, faktor, dan 

fungsi alih kode. 

Secara tampak, alih kode berkaitan dengan wujud. Suwito menjelaskan 

bahwa “alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang 

lain” (Rahardi, 2001:20). Chaer dan Leonie (2010:107) menjelaskan bahwa alih 

kode merupakan penggunaan bahasa secara bergantian yang disebabkan karena 

situasi atau ragam bahasa. Selain itu, alih kode juga mencakup faktor dan fungsi. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran Chaer dan Leonie (2010:114) yaitu 

dalam alih kode, setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan memiliki fungsi 

masing-masing, dilakukan dengan sadar, dan sengaja dengan sebab-sebab 

tertentu. 

Dengan demikian, masalah yang menjadi fokus penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

a. Bagaimana wujud alih kode bahasa guru pada pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMP NU Bahrul Ulum Gresik? 
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b. Apa faktor penyebab alih kode bahasa guru pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP NU Bahrul Ulum Gresik? 

c. Bagaimana fungsi alih kode bahasa guru pada pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMP NU Bahrul Ulum Gresik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Memperoleh deskripsi wujud alih kode bahasa guru pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP NU Bahrul Ulum Gresik. 

b. Memperoleh penjelasan faktor penyebab alih kode bahasa guru pada 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMP NU Bahrul Ulum Gresik. 

c. Memperoleh deskripsi fungsi alih kode bahasa guru pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMP NU Bahrul Ulum Gresik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu 

sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1) Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan mengenai studi kebahasaan 

guru. 

2) Memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang mempunyai 

permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian kebahasaan lebih 

lanjut. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan baru 

tentang alih kode dalam pembelajaran. Selain itu, penulis mendapatkan teori-

teori baru yang berhubungan dengan alih kode. 

2) Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau 

pengetahuan baru yang bermanfaat dalam bidang linguistik, khususnya alih 

kode. 

  

1.5 Penegasan Istilah 

a. Kode 

Kode dalam KBBI (1996:448) adalah tulisan (kata-kata, tanda) yang 

disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Istilah kode tidak hanya digunakan 

untuk merujuk pada dua bahasa yang berbeda tetapi juga digunakan untuk 

merujuk pada keragaman bahasa dalam suatu bahasa tertentu. 

Istilah kode dipakai untuk menyebut salah satu varian kebahasaan, 

sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa, seperti bahasa Inggris dan 

Indonesia, juga mengacu kepada variasi bahasa, seperti varian regional (bahasa 

Jawa dialek Banyuwas, Jogja-Solo, Surabaya), juga varian kelas sosial disebut 

dialek sosial atau sosiolek (bahasa Jawa halus dan kasar), varian ragam dan gaya 

dirangkum dalam laras bahasa (gaya sopan, gaya hormat, atau gaya santai), dan 

varian kegunaan atau register (bahasa pidato, bahasa doa, dan bahasa lawak). 

Kode yang digunakan harus dimengerti oleh kedua pihak. Hal ini sejalan dengan 
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yang diungkapkan Pateda (1987:83) yang menjelaskan bahwa kode yang 

digunakan harus dimengerti oleh kedua pihak. 

 

b. Alih Kode 

Alih kode adalah penggunaan bahasa lain atau variasi bahasa lain untuk 

menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain, atau karena adanya partisipan 

lain (KBBI, 1996:22). Selain itu, alih kode (code switching) adalah peristiwa 

pergantian bahasa karena berubahnya situasi atau ragam bahasa, misalnya dari 

ragam resmi menjadi ragam santai (Chaer dan Leonie, 2010:107). Dengan 

demikian, alih kode atau code switching adalah peristiwa peralihan dari satu kode 

ke kode yang lain dalam suatu peristiwa. 

 

c. Bahasa Guru 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi berartikulasi (yang dihasilkan alat-

alat ucap) yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai 

alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran; perkataan-perkataan yang 

dipakai oleh suatu bangsa (suku bangsa, negara, daerah, dan sebagainya) (KKBI, 

1996:66) 

Bahasa guru adalah bahasa yang digunakan guru untuk berkomunikasi 

dengan siswa di kelas atau dengan seseorang yang berada di lingkungan sekolah. 

Bahasa tersebut harus baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan pada si 

penerima, khususnya siswa. Selain itu, siswa akan mengerti atau paham akan 

bahasa yang diucapkan guru. 
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d. Pembelajaran bahasa Indonesia 

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa (Degeng dalam Wena, 

2011:2). Pembelajaran merupakan setiap perubahan perilaku yang terjadi sebagai 

hasil dari pengalaman. Pembelajaran di dunia pendidikan, yaitu proses interaksi 

antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran ini dimaksud untuk membantu peserta didik agar dapat menjadi 

lebih baik. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang terjadi 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 

e. Kata 

 Menurut Achmad dan Alek (2012:77), kata adalah satuan gramatikal yang 

bebas dan tidak dapat disegmentasikan lagi menjadi yang lebih kecil, serta dapat 

berdiri sendiri. Secara singkat, kata adalah deretan huruf yang diapit oleh satu 

spasi. 

 

f. Frase 

 Menurut Achmad dan Alek (2012:79), frase adalah satuan gramatikal yang 

terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak memiliki unsur predikat. Farse dapat 

berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. 
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g. Klausa 

 Menurut Achmad dan Alek (2012:80), klausa adalah satuan gramatikal 

yang disusun oleh kata dan atau frase dan mempunyai satu predikat. Dengan kata 

lain, klausa minimal terdiri dari subjek dan predikat. 

 

h. Kalimat 

 Menurut Achmad dan Alek (2012:80), kalimat adalah satuan bahasa yang 

secara relatif dapat berdiri sendiri. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan 

suara naik-turun dan keras-lembut. 


