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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Sosiolinguistik 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berinteraksi 

sehari-hari. Sosiolinguistik mengkaji bahasa mengenai bahasa dihubungkan 

dengan masyarakat tuturnya. Sosiolinguistik pada hakikat bahasa yang dipandang 

bahwa bahasa perangkat tingkah laku. Sosiolinguistik berasal dari dua kata yakni 

sosiologi dan linguistik. Sosiolinguistik adalah hubungan bahasa dengan kondisi 

masyarakat. Sosiolinguistik kajian interdisipliner yang mencangkup dua ilmu 

yakni sosiologi dan linguistik (Yendra, 2018:270).  

Sosiolinguistik mencangkup beberapa kajian tentang bagaimana bahasa 

digunakan. Sosiolingusitik dikenal dengan sebutan sosiologi bahasa. 

Sosiolinguistik kajian yang mempelajari tentang penggunaan bahasa sebagai suatu 

interaksi verbal. Sosiolinguistik terdapat dua macam yakni mikro dan makro, 

keduanya memiliki hubungan erat satu sama lainnya. Oleh karena itu, keduanya 

tidak dapat dipisahkan karena berhubungan.  

Sosiolinguistik sering dihubungkan dengan linguistik umum, seringkali 

linguistik umum disebut dengan linguistik saja yang mencakup fonologi, 

morfologi, sintaksis, pragmatik, dll. Linguistik di sini hanya membahas unsur 

struktur bahasa, struktur bunyi, struktur kata, struktur kalimat dan struktur 

wacana. Sosiolingustik juga membahas tentang bahasa dan metode yang 

digunakanpun sama yakni metode deskriptif. Oleh karena itu perbedaan antara 

sosiolinguistik dan linguistik hanya bersifat mendasar.   
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2.2 Kedwibahasaan 

 Kedwibahasaan biasa disebut dengan biligualisme dapat didefinisikan 

kemampuan seseorang dalam menguasai lebih dari dua bahasa pada saat 

berkomunikasi. Umumnya masyarakat Indonesia pada saat berkomunikasi 

menggunakan lebih dari dua bahasa, bahasa pertama dan bahasa kedua yang 

mereka kuasai. Menggunakan lebih dari dua bahasa inilah yang disebut dengan 

kedwibahasaan. Kedua bahasa yang digunakan yakni bahasa daerah dan bahasa 

nasionalisme.  

 Kedwibahasaan menggunakan lebih dari dua bahasa yang digunakan suatu 

masyarakat. Kedwibahasaan yakni suatu konsep yang berkesinambungan akan 

tetapi berbeda dalam menggunakan dua bahasa dalam komunukasi sehari-hari 

(Anindita, 2014:6). Kedwibahasaan masyarakat, masyarakat penutur daerah dapat 

menguasai lebih dari satu bahasa (Rosidi, 1999:59). 

Kedwibahasaan dari masa ke masa mengalami perubaha. Faktor yang 

mempengaruhi perubahan bahasa tersebut ialah sudut pandang dan pengertian 

bahasa itu sendiri yang berbeda. Kedwibahasaan gejala global mempengaruhi 

kebahasaan diberbagai wilayah (Rosidi, 1999:59).  

 Kedwibahasaan digunakan untuk proses kelancaran dan ketepatan seorang 

penutur. Kedwibahasaan kemampuan dari individu maupun masyarakat yang 

menguasai dua bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari dengan baik. Oleh karena 

itu, orang yang terlibat dalam pemakaian dua bahasa ini secara bergantian dikenal 

dengan istilah  kedwibahasaan.   

Kondisi tingkat penguasaan bahasa, bahasa kedua paling rendah. Bahasa 

kedua tingkat penguasaan paling rendah karena dianggap sekedar mengenal 
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bahasa kedua. Oleh karena itu, tingkat penguasaan bahasa pertama dan bahasa 

kedua tidak akan sama. Kedwibahasaan dari segi ketersebarannya, ada 

kedwibahasaan individu yang mengacu pada kemampuan seseorang dalam 

menggunakan dua bahasa, sedangkan kedwibahasaan masyarakat yakni kelompok 

orang yang menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

2.3 Bahasa dan Konteks 

 Bahasa dan konteks memiliki hubungan yang erat. Bahasa adalah 

rangkaian kata-kata untuk melakukan komunikasi (Chudari, 2011:xix). Konteks 

adalah situasi pada saat berbicara dengan lawan tutur (Saputra, 2014:ix).  Bahasa 

sebagai tanda bunyi pada saat berkomunikasi, sedangkan konteks yakni individu 

kapan saja melakukan komunikasi menggunakan bahasa. Seorang individu akan 

menggunakan Bahasa Indonesia apabila konteks formal di sekolah, kantor, rapat, 

dan perkumpulan resmi.    

 Secara universal tidak ada batasan bahasa mana yang harus digunakan 

pada saat berkomunikasi. Pada saat proses komunikasi konteks yang akan 

mempengaruhi tindak komunikasi. Seorang penutur harus mempunyai delapan 

komponen. Delapan komponen tersebut diantaranya penutur dan mitra tutur, 

bentuk isi ujaran, alasan tujuan, tempat dan isi ujaran, alat, norma tujuan, intonasi 

dan jenis bentuk Nugroho (dalam Hymes, 2011:34).  

 Penutur dan mitra tutur adalah pembicaraan yang sedang berlangsung dan 

siapa yang menjadi pembicara awal. Bentuk dan isi ujaran adalah pilihakan kata 

atau diksi dan topik yang dipakai pada saat berlangsungnya komunikasi. Alasan 
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tujuan atau tujuan yaitu maksud dari pembicaraan tersebut kepada mitra tutur, 

misalnya bahasa yang digunakan menunjukkan menyuruh, memerintahkan, atau 

mengajak. Tempat dan isi ujaran yakni latar yang digunakan pada saat 

memulainya pembicaraan. Misalnya tempat rapat, maka bahasa yang digunakan 

adalah bahasa resmi, tempat pasar maka bahasa yang digunakan bahasa yang tidak 

resmi.  

Selanjutnya, alat yakni untuk referensi atau informasi yang digunakan baik 

secara lisan, tulis, maupun media elektronik. Norma adalah kaidah kebahasaan 

seorang penutur, sedangkan ton adalah nada atau cara pesan  tersampaikan, secara 

senang, baik, maupun emosi. Komponen terakhir adalah jenis bentuk yaitu jenis 

penyampaian pesan, misalnya puisi, pidato, ceramat, diskusi dll.  

 

2.4 Campur Kode 

 Campur kode terjadi pada saat melakukan pembicaraan mencampurkan 

dua bahasa secara bersamaan. Misalnya, seorang penutur menggunakan Bahasa 

Indonesia dan memasukkan bahasa daerah maupun bahasa asing pada 

pembicaraannya. Campur kode adalah pemakaian bahasa dengan menyisipkan 

unsur-unsur bahasa lain Alawiyah (dalam Rokhman, 2016:25). Campur kode 

terjadi dalam peristiwa tutur, klausa maupun frasa digunakan  bercampuran 

sehingga klausa dan frasa tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri Alawiyah 

(dalam Thelander dalam Chaer dan Agustin, 2016:25).  

 Campur kode terjadi akibat seseorang menggunakan satu kata atau frasa 

bahasa. Contoh campur kode terdapat dalam buku Chaer dan Agustin adalah 

sebagai berikut.  
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Mereka akan merried bulan depan.“Mereka akan menikah bulan 

depan”.Nah, karena saya sudah kadhung apik sama dia, ya saya tanda 

tangan saja. “Nah, karena saya sudah benar-benar baik dengan dia, maka 

saya tanda tangan saja” Alawiyah (dalam Chaer dan Agustin, 2016:25).  

 

Contoh kalimat di atas merupakan kalimat Bahasa Indonesia di dalamnya 

terdapat unsur bahasa Jawa dan Bahasa Inggris berupa frasa. Ciri menonjol dari 

campur kode ini adalah situasi informal atau santai. Pada situasi formal campur 

kode jarang ditemukan, kalaupun ditemukan ungkapan yang digunakan tersebut 

adalah untuk menggantikan bahasa. Oleh karena itu, perlu memaknai kata dan 

ungkapan dari bahasa daerah dan bahasa asing Nugroho (dalam Nababan, 

2011:50).  

Peristiwa campur kode terjadi kesadaran oleh penutur dan mitra tutur di 

tempat tertentu. Pencampuran dapat terjadi pada sepihan bahasa pertama dan 

bahasa kedua, misalnya Bahasa Indonesia disisipkan dengan kata Bahasa Inggris, 

Bahasa Jawa, maupun bahasa yang lain. Penutur dan mitra tutur terkadang 

melakukan campur kode guna untuk melancarkan pembicaraannya.  

 

2.4.1 Bentuk Campur Kode Berdasarkan Unsur-unsur Pembentukannya 

 Unsur kebahasaan adalah unsur pembagun bahasa dan 

kalimat.Berdasarkan unsur kebahasaan, campur kode dibedakan beberapa macam, 

sebagai berikut Alawiyah (dalam Suwito, 2016:26).  

 

a) Penyisipan Unsur Berwujud Kata 

 Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan maupun dituliskan yang 

merupakan perwujudan kesatuan pikiran dan perasaan. Kata adalah bagian dari 

sintaksis, setiap kata menjelaskan bagian dari sintaksis (Kridalaksana, 2007:33). 
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Seorang penutur bisa menggunakan lebih dari dua bahasa dengan menyisipkan 

kata, maka muncul campur kode. Berikut adalah contoh campur kode 

menyisipkan kata.  

 

Seminar Technology, muslim girl, facial bisa jadi awal penularan HIV dan 

Hepatitis, Macan group, Seminar dan workshop, TK Islam plus nurul 

ikhlas, love Islam, Good muslim, muslim creative, Enjoy Jakarta, 

Smartsholeh mandiri aktif rajin kreatif (Andriyani, 2013:7).  

 

Kata Technology,girl, facial, group, workshop, love, Good, creative, 

Enjoy, dan Smart pada contoh di atas merupakan kata Bahasa Inggris. Kata di atas 

dalam Bahasa Indonesia mempunyai makna. Oleh karena itu, contoh di atas 

merupakan campur kode penyisipan unsur kata bahasa asing yaitu Bahasa Inggris.  

 

b) Penyisipan Unsur Berwujud Frasa 

 Frasa minimal terdiri dari dari dua kata atau lebih, mempunyai fungsi 

gramatikal pada kalimat. Frasa adalah sintaksis terkecil yang berfungsi sebagai 

pemadu kalimat (Mantasiah, 2012:23). Frasa adalah satuan gramatikal terdiri atas 

dua kata atau lebih mempunyai sifat tidak perdikatif, gabungan rapat maupun 

renggang Alawiyah (dalam Kridalaksana, 2016:27). Kalimat di bawah ini 

merupakan contoh dari penyisipan berwujud frasa.  

 

Kagem Ayuk ingkang nembe libur panjang. Osa wonten Pucang 

Sawitwilujeng makarya nggih, sumanggamenika wonten tembang saking 

MbakyuSafitri, Lara Tresna. 

 

 

Pada data di atas terdapat campur kode bentuk frasa yang berasal dari 

bahasa Indonesia yaitu “libur panjang”. Campur kode bentuk frasa ini muncul 
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karena selain menguasai bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, penyiar juga menguasai 

bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Bentuk frasa ‘libur panjang’ terdiri dari 

dua kata yaitu kata “libur” dan kata “panjang”. Sebagai salah satu ciri frasa adalah 

ketersisipan. Demikian pula dengancampur kode bentuk frasa tersebut bisa 

disisipidengan kata lain, misalnya kata “yang” sehinggamenjadi libur yang 

panjang. 

 

c) Penyisipan Unsur Berwujud Baster 

 Baster yaitu adanya dua bahasa pada satu kalimat, misalnya Bahasa 

Indonesia dengan Bahasa Inggris yang mengandung makna sama. Baster adalah 

gabungan atau perpaduan antara bahasa asli dengan bahasa asing Alawiyah 

(dalam Kridalaksana, 2016:27). Kalimat di bawah ini merupakan contoh campur 

kode penyisipan unsur wujud baster, sebagai berikut.  

 

Banyak klub malam yang harus ditutup (Alawiyah, 2016:27). 

 

 

 Kata klub merupakan baster. Kata klub merupakan serapan dari Bahasa 

Inggris (bahasa asing). Kata malam merupakan Bahasa Indonesia murni. Kedua 

bahasa tersebut berkesinambungan dan menjadi pembentukan yang mengandung 

makna tersendiri. Oleh karena itu, kedua kata di atas merupakan campur kode 

baster.   

 

d) Penyisipan Unsur Berwujud Pengulangan Kata 

Pengulangan kata adalah pengulanagn gramatik keseluruhan maupun 

sebagian, dasar ataupun secara utuh. Pengulangan kata yaitu pengulangan satuan 

bahasa sebagai proses morfologis maupun gramatikal Alawiyah (dalam 
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Kridalaksana, 2016:28). Berikut ini contoh penyisipan unsur wujud pengulangan 

kata dalam campur kode.  

 

Sudah waktunya kita hindari backing-backing dan klik-klikan (Alawiyah, 

2016:29).  

 

Kata backing-backing merupakan pengulangan penuh atau pengulangan 

murni dalam bentuk Bahasa Inggris. Kata backing-backingmerupakan 

pengulangan penuh kata dasar, sedangkan kata klik-klikan adalah kata dasar yang 

mendapatan imbuhan –an. Jadi, kata klik-klikan merupakan pengulangan sebagian 

bentuk kata dasar.  

 

e) Penyisipan Unsur Berwujud Idiom (Ungkapan) 

 Ungkapan adalah konstruksi memiliki makna tidak sama dengan kata 

yamh digabung. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya tidak dapat 

ditelusuri. Ungkapan idiom yaitu uangkapan di dalamnya terdapat kata majemuk, 

gabungan kata memiliki makna baru (Sutarni, 2008:173). Berikut contoh 

penyisipan unsur ungkapan (idiom).  

 

Pada waktu ini hendaknya kita hindari cara bekerja alon-alon asal 

kelakon “perlahan-lahan asal apat berjalan” (Alawiyah, 2016:28).  

 

 

 Pada kalimat di atas, Ungkapan alon-alon asal kelakon merupakan Bahasa 

Jawa yang sering digunakan masyarakat. Ungkapan alon-alon asal kelakon 

dianggap bahasa lemah lembut oleh masyarakat Jawa. Ungkapan tersebut 
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disisipkan ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga kalimat tersebut merupakan 

campur kode penyisipan unsur berwujud ungkapan.  

 

f) Penyisipan Unsur Berwujud Klausa 

 Klausa adalah gabungan dari beberapa kata kurang-kurangnya terdiri atas 

subjek dan predikat. Klausa adalah gabungan kata berkesinambungan, terdiri atas 

subjek dan verba bagian dari suatu kalimat (Sihombing, 275). Klausa yaitu 

konstruksi tersusun dari satu subjek dan satu predikat (Wedhawati, 2006: 462). 

Kalimat di bawah ini merupakan contoh campur kode penyisipan unsur klausa.  

 

Pemimpin yang bijaksana akan selalu bertindak ing ngarsa sung tulodo, 

ing madya mangun karso, tut wuri handayani“di depanmemberi 

teladan, di tengah mendorong semangat, di belakangmengawasi” 

(Alawiyah, 2016:29).  

 

 

Pada kalimat ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri 

handayanimerupakan Bahasa Jawa. Oleh karena itu, klausa di atas meupakan 

campur kode penyisipan unsur klausa Bahasa Jawa dalam klausa Bahasa 

Indonesia.  

 

2.4.2 Fungsi Campur Kode 

Fungsi campur kode adalah terjadinya suatu peristiwa dalam bahasa.  

Peristiwa campur kode disebabkan oleh beberapa fungsi adalah sebagai berikut 

(Zaini, 2014:10).  
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a) Perulangan  

Sebuah bahasa sering kali diulang, fungsinya untuk sebagai penekatan atau 

kejelasan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Pengulangan tersebut baik 

secara literal maupun secara perubahan. Berikut ini merupakan contoh dari fungsi 

campur kode perulangan.  

 

Ketika pekerjaan menumpuk, ketika rasa capek tiba, ketika harus 

presentasi pada kolega atau client, ketika bayek harus lembur sampai 

tengah malam, ia selalu menelepon Ibuk (Mustakim, 2014:7). 

 

 

 Proses campur kode pada kalimat di atas berwujud kata client. Fungsi 

campur kode tersebutyaitu pengulangan. Kata client pada kalimat di atas 

bermakna kolega. Oleh karena itu, kata client merupakan penekanan pada sebuah 

pesan yang berfungsi untuk memperjelas yang dikatakan.   

 

b) Interjeksi (Penyisipan Kalimat) 

Interjeksi adalah kata yang mengungkap perasaan atau kata seru. Interjeksi 

dalam menganalisis campur kode sering ditemukan diberbagai tempat yang 

menggunakan ragam santai (non formal). Campur kode penyisipan kalimat ini 

untuk menyempurnakan kalimat, sehingga kalimat menjadi utuh. Penyisipan 

kalimat biasa menggunakan dua bahasa yang digabungkan menjadi satu kalimat 

yang utuh. Berikut ini merupakan contoh penyisipan kalimat.  

 

“Nah, entar coba lihat. Bintang filmnya mirip aku loh!” canda Sim sambil 

tersenyum (Mustakim, 2014:7). 
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Dialog di atas pada kata loh termasuk dalam fungsi campur kode 

penyisipan kalimat dalam konteks. Pada dialog tersebut kata loh memperkuat 

pernyataan, sehingga menyisipkan kata dalam kalimat.  

c) Kutipan

Kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebihdari karya tulis lain 

tujuannya untuk memperkokoh argumen. Campur kode sering diidentifikasikan 

sebagai kutipan langsung. Pada sela pembicaraan terkadang seseorang 

menggunakan bahasa lain. Kutipan ini sering digunakan oleh seorang penutur 

bilingual. Berikut merupakan contoh fungsi campur kode kutipan.  

“Waduh, emang cukup tah uangmu, Mas. Mending ditabung saja,” kata 

Tinah (Mustakim, 2014:7).  

Kata tah merupakan contoh campur kode kutipan. Fungsi campur kode 

tersebut adalah untuk menyempurnakan kalimat, sehingga kalimat tersebut 

menjadi kalimat utuh. Utuh disini bukan dalam hal kaidah, akan tetapi utuh disini 

untuk penggabungan antara dua bahasa.  

d) Spesifikasi Lawan Tutur

Seorang penutur dan lawan tutur tentunya akan memiliki bahasa utama 

yang digunakan dalam sehari-hari. Spesifikasi lawan tutur sering terjadi pada saat 

pembicaraan antara dua orang yang berbeda bahasa utama. Oleh karena itu, 

seorang penutur menggunakan bahasa dengan kode bahasa lain untuk 

mempermudah lawan tuturnya. Kalimat di bawah ini berupakan contoh fungsi 

campur kode spesifikasi lawan tutur. 
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“Mbok, aku gak mau pilih-pilih,” jawab Tinah akhirnya. “Sim itu 

hidupnya gak seperti Lek Hari tapi orangnya apikan.” (Mustakim, 2014:8). 

 

Dialog antara Mbok Tina dan Mbok Pah terjadi campur kode yang 

berwujud kataapikan. Kata apikanadalah Bahasa Jawa bermakna baik dalam 

Bahasa Indonesia. Fungsi campur kode tersebut disebut spesifikasi lawan tutur. 

Penutur menggunakan kode lain supaya lawan tuturnya mengerti bahasa penutur.  

 

e) Mengklasifikasikan Isi Pesan 

Isi pesan adalah pemberitahuan dalam bentuk kata dan komunikasi baik 

secara lisan maupun tulis. Campur kode mengelompokkan isi-isi pesan dalam 

bentuk kalimat, kata pelengkap, kata kerja, predikat maupun konstruksi bahasa 

lain, sehingga menjadi bentuk lain. contoh fungsi campur kode 

mengklasifikasikan isi pesan sebagai berikut.  

“Perawan seusiamu sudah mulai berumah tangga,” lanjutnya. “Kamu mau 

tah aku jodohin dengan Cak Ali. Dia sudah punya kios sendiri buat jualan 

tempe, loh. Wis mateng wong-e” (Mustakim, 2014:8). 

 

 

Pada kalimat di atas termasuk campur kode idiom yaitu Wis mateng wong-

e bermakna “sudah masak buahnya”. Fungsi campur kode di atas adalah berfungsi 

mengklasifikasikan isi pesan dengan tujuan menggunakan kode lain yaitu Bahasa 

Jawa. Sapaan Wis mateng wong-e sapaan untuk orang sudah mapan hidupnya. 

 

 
 


