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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat di Indonesia terdiri atas bermacam-macam budaya, ras dan 

etnik dengan sendirinya terdapat bermacam-macam bahasa yang digunakan untuk 

berinteraksi antar sesama masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat yang dwibahasa. Masyarakat dwibahasa, termasuk masyarakat 

Indonesia pada umumnya. Penggunaan dua bahasa atau lebih dalam peristiwa 

komunikasi merupakan fenomena yang sering terjadi. Dikatakan demikian, dalam 

tindak komunikasi paling tidak orang-orang yang terlibat menguasai lebih dari 

satu bahasa.  

Masyarakat di Indonesia dikatakan masyarakat yang majemuk, baik secara 

sosial, budaya, maupun bahasa. Ditinjau dari segi pandangan linguistik, 

masyarakat bilingual (dwibahasawan) yaitu masyarakat yang menggunakan dua 

bahasa atau lebih dalam berkomunikasi maupun berinteraksi. Bilingualisme pada 

umumnya digunakan untuk menunjukkan pemakaian atau penguasaan dua bahasa 

atau lebih oleh seseorang (Merlya, 2013: 183). 

Era dialogis zaman sekarang, ketika hubungan dan pergaulan antarsuku 

bangsa semakin luas terbuka, sangatlah sulit menemukan kelompok-kelompok 

masyarakat yang di dalamnya hanya menggunakan, memiliki atau hidup satu 

bahasa saja. Berbagai interaksi terjadi antarindividu dalam kelompok maupun 

kelompok lain menyebabkan hidup berkembangnya kemultibahasaan dalam suatu 

masyarakat. 
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Akibat penggunaan dua bahasa dan pertemuan dua budaya atau lebih, 

seorang penutur tentu tidak terlepas dari akibat-akibat penggunaan dua bahasa. 

Akibat salah satunya adalah percampuran dilakukan (secara sadar maupun tidak 

sadar) dua sistem bahasa yang digunakan. Peristiwa tersebut ada kalanya seorang 

penutur mengganti unsur-unsur bahasa atau tingkat tutur dalam pembicaraan yang 

dilakukan. Hal ini tergantung pada konteks dan situasi berbahasa tersebut. Kondisi 

tersebut merupakan kondisi berbahasa di dalam masyarakat bilingual/multilingual 

menyangkut pemakaian dua atau lebih bahasa. Pemakaian dua atau lebih bahasa 

dengan menyisipkan unsur bahasa lain disebut dengan campur kode.    

Campur kode merupakan berbahasa dilakukan ketika pengguna bahasa 

mencampurkan dua bahasa atau lebih. Dua ragam atau lebih dalam suatu tindak 

berbahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa menuntut pencampuran 

bahasa dilakukan Nababan (dalam Murliaty dkk, 2013: 284). Campur kode ragam 

bahasa digunakan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Hubungan timbal 

balik antara peranan dan fungsi adalah ciri ketergantungan dalam campur kode. 

Kesantaian atau situasi informal adalah ciri menonjol dalam campur kode.  

Pada situasi formal, campur kode jarang digunakan. Kalaupun ada, itu 

disebabkan tidak adanya ungkapan tepat dalam bahasa yang sedang digunakan. 

Oleh karena itu, perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau 

bahasa asing. Campur kode disebabkan oleh faktor-faktor di antaranya identifikasi 

peranan (menjelaskan sesuatu atau maksud tertentu), identifikasi ragam karena 

situasi/yang ditentukan oleh bahasa seorang penutur melakukan campur kode 

akan menempatkan dia dalam hierarki status sosialnya), keinginan untuk 

menjelaskan dan menafsirkan (ingin menjalin rasa keakraban penutur dan lawan 



3 
 

tutur/menandai sikap dan hubungannya terhadap orang lain dan sikap serta 

hubungan orang lain terhadapnya).  

Berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang terlibat di dalam campur kode, 

membedakan campur kode menjadi beberapa macam yakni penyisipan unsur 

berwujud kata, frasa, baster, perulangan kata, ungkapan/idiom dan klausa (Suwito 

dalam Yulyandi, 2014: 30). Penyisipan unsur kebahasaan terjadi pada 

pembelajaran agama, karena pembelajaran agama yang sering digunakan untuk 

mengajak ke dalam hal positif. Selain mengajak ke hal positif, campur kode dalam 

pembelajaran agama memiliki hubungan untuk menjalin keakraban antara santri 

dan kyai/ustad. 

Pembelajaran agama adalah ajaran tentang keislaman yang mengajarkan 

tentang tata krama, dengan pembelajaran agama ini maka dampak yang diberikan 

pada masyarakat dan pemuda memberikan arahan yang baik. Proses pembelajaran 

agama cenderung mencampurkan bahasa, tujuannya mencampurkan agar 

pembelajaran yang berlangsung tidak bosan dan mudah dipahami. Selain itu, 

untuk menambah kekerabatan sehingga proses pembelajaran menarik dan lancar.   

Proses belajar mengajar agama, menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

proses penyampaian materi pembelajaran agama. Jika pengguna bahasa Indonesia 

pada saat proses kegiatan belajar mengajar agama kurang efesien, maka dapat 

menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar pembelajaran agama. Proses 

pembelajaran agama terhadap faktor-faktor penentu dalam pengambilan 

keputusan pada sebuah tuturan petunjuk dari pengamatan. Oleh karena itu, adanya 

kontak bahasa di kelas muncul pula gejala campur kode pada penuturnya pada 
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saat proses belajar megajar. Gejala kebahasaan mengacu pada peristiwa pada saat 

berbicara dalam proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar agama cenderung mencampurkan bahasa yang 

digunakan, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, Bahasa Indonesia dengan 

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dengan Bahasa Jawa, Bahasa Arab dengan 

Bahasa Madura dan Bahasa Jawa dengan Bahasa Madura. Alasan melakukan hal 

tersebut supaya tidak merasa bosan dan mempermudah dalam memahami 

pelajaran yang disampaikan. Selain itu, menambah keakraban sehingga poses 

belajar mengajar menjadi menarik dan lancar. Oleh karena itu, terjadilah suatu 

pencampuran bahasa disebut dengan campur kode yang terjadi di sekolah, masjid, 

maupun pesantren.  

Pembelajaran agama biasa terjadi di sekolah, masjid dan pesantren. Pada 

proses pembelajaran agama ini tuturan yang digunakan menggunakan lebih dari 

satu bahasa. Oleh karena itu, muncul campur kode dalam proses pembelajaran 

agama. Proses pembelajaran agama paling sering dilakukan di pondok pesantren, 

karna pondok pesantren adalah pengajaran agama oleh kiai berdasarkan jenis 

kitab-kitab yang ditulis dengan beragam bahasa. Pembelajaran agama yang 

diterapkan di pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dari 1839 M sampai 

sekarang. 

Pembelajaran agama di pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

diterapkan sejak zaman pemimpin KH. Zainul Abidin 1839 M/1250 M. Pesantren 

Zainul Hasan banyak menampakkan perannya sebagai pusat studi Islam dalam 

mengembangkan misi Islam di masyarakat luas. Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong tidak hanya mengajarkan ilmu agama dan umum, tetapi dalam 
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kehidupan para santri mendapatkan kesempatan untuk menghayati dalam 

kehidupannya sehari-hari, karena kebersatuan Pesantren Zainul Hasan dengan 

masyarakat maka output pesantren tidak kebingungan meniti hidup dalam 

mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pembelajaran dalam 

pesantren Zainul Hasan menggunakan lebih dari satu bahasa karna kitab yang 

digunakan mengarah ke Bahasa Arab, Bahasa Madura, dan Bahasa Jawa.  

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, pemakaian bahasa dalam 

proses pembelajaran agama di pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

Probolinggo perlu diteliti. Secara khusus masalah yang dikaji yaitu bentuk campur 

kode dalam pembelajaran agama di pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

Probolinggo dan fungsi campur kode dalam pembelajaran agama di pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo.  

Penelitian tentang campur kode pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian  

dilakukan oleh Yulianti (2013) dalam jurnalnya berjudul Campur Kode dalam 

Proses Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Satui. Selain Yuluanti 

juga pernah dilakukan oleh Rulyandi (2014) dalam jurnalnya yang berjudul Alih 

Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Rulyandi fokus pada faktor-faktor 

penyebab terjadinya campur kode oleh guru di sekolah, sedangkan penelitian yang 

ditulis oleh peneliti ini fokus pada bentuk dan fungsi campur kode. Oleh karena 

itu, peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti akan lebih menekankan bentuk dan 

fungsi campur kode dalam pembelajaran agama oleh ustad/ustazah.  

Keberadaan campur kode ini guru dan ustad/ustazah dapat mempelajari 

bahwasannya pada saat proses pembelajaran agama mengutamakan bahasa 
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Indonesia. Penelitian campur kode ini menarik, ternyata penggunaan bahasa tidak 

hanya terjadi pada lingkungan masyarakat, akan tetapi juga terjadi pada proses 

belajar mengajar di sekolah dan pesantren khususnya Pondok Pesantren Zainul 

Hasan Genggong Probolinggo yang mayoritas ustad/ustazah menggunakan lebih 

dari dua bahasa pada saat proses pembelajaran serta kitab-kitab yang digunakan 

dalam pembelajaran agama tidak hanya menggunakan kitab satu bahasa akan 

tetapi menggunakan lebih dari satu bahasa pada kitab. Ustad/ustazah dan santri 

yang mondok di Pesantren Zainul Hasan Genggong ini tidak hanya berasal dari 

kabupaten Probolinggo, akan tetapi juga berasal dari luar kabupaten Probolinggo 

bahkan Luar Jawa dan Luar Negeri, sehingga bahasa yang digunakan dalam 

komunikasi sehari-hari lebih dari satu bahasa. Berdasarkan uraian pemikiran di 

atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih luas tentang bahasa yang 

berjudul “Campur Kode dalam Pembelajaran Agama di Pesantren Zainul Hasan 

Genggong Probolinggo”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan ruang lingkup permasalahan 

yang ada di dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang tercakup dalam 

Campur Kode dalam Pembelajaran Agama di pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong Probolinggo sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk campur kode dalam pembelajaran agama di pondok 

pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo? 

2) Bagaimana fungsi campur kode dalam pembelajaran agama di pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini membahas campur kode dalam pembelajaran agama di 

pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, berdasarkan pembahasan 

dispesifikan dalam rumusan masalah,  dapat dikemukakan bahwa tujuan penulisan 

skripsi sebagai berikut.  

1) Mendeskripsikan bentuk campur kode dalam pembelajaran agama di pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. 

2)  Mendeskripsikan fungsi campur kode dalam pembelajaran agama di pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini memberi kegunaan sarana referensi dalam pengembangan 

teori sosiolinguistik campur kode khususnya dalam pembelajaran di sekolah dan 

kampus. Menambah pengetahuan mengenai campur kode, faktor yang melatar 

belakangi campur kode serta pengaruh positif dan negatif campur kode dalam 

interaksi belajar mengajar Bahasa Indonesia. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Memberikan masukan guna dapat dipakai oleh calon guru dan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia untuk dapat lebih bijak dalam menggunakan bahasa 

yang baik dan benar, memberikan wawasan tentang kajian bahasa khususnya 

karakteristik bahasa pada pembelajaran agama di pondok pesantren. Harapkan 

dapat digunakan bahan pengajaran bahasa di sekolah sehingga dapat menambah 
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pengetahuan di bidang bahasa, khusunya kelas bahasa pada tingkat 

SMA/MA/Sederajat. 

 

1.4.3 Definisi Operasional 

Menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka 

dikemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut. 

a. Tindak tutur adalah komponen bahasa yang meliputi perbuatan bahasa utuh, 

menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, 

dan konteks amanat. 

b. Kode adalah tanda (kata-kata atau tulisan) yang telah disepakati untuk maksud 

tertentu. 

c. Campur kode adalah pemakaian bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain 

untuk memperluas ragam bahasa.  

d. Kata adalah unsur bahasa diucapkan maupun dituliskan merupakan perwujudan 

kesatuan perasaan dan perasaan. Ada dalam tata bahasa tradisional sebagai 

satuan lingual yang selalu dibicarakan  

e. Frasa adalah minimal terdiri daridua kata atau lebih, mempunyai fungsi 

gramatikal pada kalimat. 

f. Perulangan adalah hal (keadaan) berulang-ulang kata dasar, utuh, maupun 

sebagian. 

g. Ungkapan adalah kelompok atau gabungan kata yang menyatakan makna 

khusus. 

 


