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ABSTRACT  

The problems that examined in this research are: (1) what are the forms of code-switching in the 

short stories collection of “Cerita Dari Kampung”? (2) what are the functions of code-switching 

in the short stories collection of “Cerita dari Kampung”? (3) what are the implications of code-

switching in the short stories collection of “Cerita dari Kampung” concerning on Bahasa 

Indonesia learning process in Senior High School? This research is a kind of descriptive 

qualitative. The data on this research are kind of words on the dialogue of the short stories 

collection of “Cerita dari Kampung”. The data procured by using scrutinize method. The data 

analyzing uses descriptive qualitative method. The data serves informally. The result of this 

research are found some forms of morphology; root of word, affixes, words repeater, clitic, and 

syntax forms such as phrase and idiom. Meanwhile the function of code-switching that found 

here are; to be the reference which is understandable in the language usage, to respect the 

interlocutors, to set the mood of situation, and to be the expression. As for, the implication of 

code-switching concerning on Bahasa Indonesia learning process in Senior High School is to be 

interesting teaching material to the students, since 2013 curriculum is famous as the curriculum 

based on the text, therefore the use of short stories text ‘Cerita dari Kampung” is quite 

appropriate. In addition, the theme of the short stories which is regional, agree with the nature of 

curriculum 2013 learning process that has to be based on environment. 

 

Key words: the forms of code-switching, the function of code-switching, and the implication of 

code switching.  
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ABSTRAK 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:  (1) bagaimanakah bentuk campur kode dalam 

kumpulan naskah cerpen “Cerita dari Kampung”, (2) bagaimanakah fungsi campur kode dalam 

kumpulan naskah cerpen “Cerita dari Kampung”, dan (3) bagaimanakah implikasi campur kode 

dalam kumpulan naskah cerpen “Cerita dari Kampung” terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMA. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata-

kata dalam dialog kumpulan cerpen “Cerita dari Kampung”. Data diperoleh dengan 

menggunakan metode simak. Analisis data yang digunakan adalah deskripstif kualitatif. Data 

disajikan dalam bentuk informal. Hasil penelitian ini ditemukan bentuk campur kode berupa 

bentuk morfologis berupa kata dasar, berimbuhan, perulangan kata, dan klitika, bentuk sintaksis 

berupa frase dan idiom. Sedangkan fungsi campur kode yang ditemukan berupa sebagai acuan 

yang tidak dipahami dalam bahasa yang digunakan, menghormati lawan bicara, mengakrabkan 

suasana, dan ekspresi. Adapun implikasi campur kode terhadap pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMA adalah sebagai bahan ajar yang menarik bagi siswa, karena kurikulum 2013 dikenal 

sebagai kurikulum berbasis teks, sehingga pemanfaatan teks cerpen ‘Cerita dari Kampung” 

sangat tepat. Ditambah lagi, tema cerpen yang kedaerahan, sesuai dengan hakikat pembelajaran 

kurikulum 2013 yang harus berbasis lingkungan. 

 

Kata kunci: bentuk campur kode, fungsi campur kode, dan implikasi campur kode. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bahasa dan masyarakat merupakan 

dua hal yang sangat berkaitan. Pemakaian 

bahasa dalam kehidupan sehari-hari menjadi 

cermin betapa pentingnya bahasa bagi 

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi 

dalam interaksi sosial. Manusia sebagai 

makhluk individu sekaligus sosial, 

memerlukan bahasa sebagai alat memenuhi 

hasratnya untuk saling berinteraksi dan 

bekerjasama. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, 

tidak jarang dijumpai individu yang 

menguasai lebih dari satu bahasa. Misalnya 

masyarakat Indonesia yang menggunakan 

dua bahasa atau lebih dalam kesehariannya, 

yaitu bahasa ibu dan bahasa Indonesia. 

Peristiwa penggunaan dua bahasa atau lebih 

oleh seorang penutur secara bergantian 

disebut sebagai kedwibahasaan, sedangkan 

individu yang menguasai lebih dari satu 

bahasa dikatakan sebagai seorang 

dwibahasawan.  

Timbulnya kedwibahasaan di 

Indonesia terjadi tidak hanya karena 

pengaruh bahasa asing yang masuk, tetapi 

juga karena keanekaragaman suku dan 

budaya di Indonesia, yang menyebabkan 

masyarakat tidak hanya mempelajari atau 

menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa 

nasional, tetapi juga bahasa daerah masing-

masing. Kemampuan  menguasai dua bahasa 

atau lebih tersebut, mengakibatkan tidak 

jarang individu mencampur kedua bahasa 

yang dikuasainya ketika berinterkasi. 

Bila dalam suatu keadaan berbahasa, 

seseorang menggunakan atau mencampur 

dua  (atau lebih)  bahasa dalam interaksi 

sosialnya, tanpa ada sesuatu yang 

mengahruskan seseorang tersebut 

mencampur bahasa yang digunakan, yang 

berakibat pada kebiasaan seseorang untuk 

menggunakan bahasa yang demikian dalam 

situasi santainya. Hal tersebut dikatakan 

sebagai suatu campur kode (lihat Nababan, 

1984: 32). 

Peristiwa campur kode bisa 

ditemukan dalam tuturan lisan dan tulisan. 

Dalam tuturan lisan, sering kali individu 

melakukan campur kode ketika sedang 

berinteraksi, terutama dalam keadaan 

informal. Dalam tuturan tulisan, peristiwa 

campur kode bisa ditemukan dalam bahan 

bacaan yang menunjukkan suatu percakapan 

atau ragam santai yang coba diungkapkan 

penulis dalam tulisannya. Campur kode 

dalam bahan bacaan, salah satunya bisa 

ditemukan pada kumpulan naskah peserta 

lomba cerpen “Cerita dari Kampung”. Tema 

lomba yang mengangkat kedaerahan, 



ditambah lagi  dengan latar belakang penulis 

kumpulan naskah cerpen “Cerita dari 

Kampung” yang beranekaragam, membuat 

tulisan dalam cerpen-cerpen ini sarat dengan 

penggunaan dua bahasa atau lebih, misalnya 

penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa 

daerah. Untuk menggambarkan setting dan 

cerita yang kuat, penulis cerpen “Cerita dari 

Kampung” memasukkan bahasa daerah 

dalam percakapan cerpen yang dibuat. 

Misalnya bahasa Betawi, Sasak, Sunda, 

Minangkabau, dan lain-lain. 

Salah satu contoh campur kode yang 

terjadi dalam naskah cerpen “Cerita dari 

Kampung” bisa dilihat pada cerpen berjudul 

“Malam Saat Dipijat Puq Kimet” karya 

Novita Hidayani. Dalam percakapan cerpen 

yang berlatar suku Sasak tersebut, tokoh 

Puq Kimet melakukan campur kode saat 

mengatakan “Astaga sudah besar sekarang 

bainke.” Kata bainke dalam bahasa Sasak 

berarti ‘cucuku’. Sehingga terjadi campur 

kode antar bahasa Sasak dalam bahasa 

Indonesia. 

Contoh lain bisa kita temukan juga 

dalam cerpen berjudul “Berselimut Meja 

Makan” karya Irena reflis. Dalam 

percekapannya mengatakan “Tadi malam 

ambo pergi ke lepau.” Kata ambo dalam 

bahasa Minangkabau berarti ‘saya’, 

sehingga terjadi campur kode antar bahasa 

Minangkabau dalam bahasa Indonesia. 

Mengacu pada uraian di atas, 

berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, 

penelitian mengenai campur kode dalam 

kumpulan naskah cerpen yang mengangkat 

tema kedaerahan dalam ceritanya baru 

pertama kali ini dilakukan. Oleh karena itu, 

fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

“Campur Kode dalam Kumpulan Naskah 

Cerita Pendek Lomba Cerpen Nasional 

Cerita dari Kampung dan Implikasinya pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”. 

Penelitian ini  diharapkan mampu menjadi 

bahan pembelajaran yang baik, karena akan 

dikembangkan juga implikasinya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk campur kode 

dalam kumpulan naskah cerpen 

“Cerita dari Kampung”? 

2. Bagaimanakah fungsi campur kode 

dalam kumpulan naskah cerpen 

“Cerita dari Kampung”? 

3. Bagaimanakah implikasi campur 

kode dalam kumpulan naskah cerpen 

“Cerita dari Kampung” terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA? 

 



Tujuan Peneitian 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk 

campur kode dalam kumpulan 

naskah cerpen “Cerita dari 

Kampung”. 

2. Untuk mendeskripsikan fungsi 

campur kode dalam kumpulan 

naskah cerpen “Cerita dari 

Kampung”. 

3. Untuk mendeskripsikan implikasi 

campur kode dalam kumpulan 

naskah cerpen “Cerita dari 

Kampung” terhadap pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat 

menjelaskan bentuk dan fungsi campur kode 

yang terdapat dalam naskah cerpen “Cerita 

dari Kampung” serta implikasinya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

Juga dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi, pembelajaran, dan dapat 

menambah wawasan tentang campur kode 

dalam cerpen atau karya sastra. 

KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian yang Relevan 

 Penelitian Mayerni Sitepu (2007) 

yang berjudul “Campur Kode dalam 

Majalah Aneka Yess!”, menganalisis bentuk-

bentuk campur kode, Mayerni juga 

menganalisis pengaruh campur kode pada 

bidang kosa kata yang menyisip ke dalam 

bahasa Indonesia yang terdapat di dalam 

Majalah Aneka Yess!. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui lebih mendalam bentuk 

dan pengaruh campur kode dalam bidang 

kosa kata yang menyisip ke dalam bahasa 

Indonesia pada Majalah Aneka Yess!. 

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi 

milik Marsudi Mukti Wibowo tahun 2013, 

dengan penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Campur Kode dalam Novel 9 

Matahari Karya Adenita”. Dalam 

penelitiannya, dibahas wujud dan faktor 

penyebab terjadinya campur kode dalam 

novel 9 Matahari.  

Penelitian terakhir yaitu skripsi Rani 

Riyandha (2010) berjudul “Campur Kode 

dalam Cerpen Majalah Story”. Membahas 

tentang bahasa sumber yang menyebabkan 

campur kode dalam cerpen majalah Story. 

Selain itu dibahas juga kelas kata yang 

digunakan dalam peristiwa campur kode 

cerpen majalah Story. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif. Artinya, data 

terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-

gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. 



Data pada umumnya berupa pencatatan, 

foto-foto, rekaman, dokumen, memorandum 

atau catatan-catatan resmi lainnya (Semi, 

2012: 30). Metode deskriptif pada penelitan 

campur kode dalam kumpulan naskah cerita 

pendek lomba cerpen nasional “Cerita dari 

Kampung” adalah metode yang 

menggambarkan secermat mungkin 

bagaimana bentuk-bentuk dan fungsi 

campur kode yang digunakan penulis dalam 

bahasa cerpen-cerpennya.  

Data dan Sumber Data 

Data merupakan perangkat untuk 

menjawab soal-soal penelitian (Muhammad, 

2011: 155). Berdasarkan hal tersebut, data 

dalam penelitian ini adalah seluruh campur 

kode yang ada pada enam naskah cerpen 

“Cerita dari Kampung”, sedangkan sumber 

data diperoleh dari cerpen hasil lomba yang 

diadakan oleh HMPS Bahasa Indonesia 

FKIP Unram yang bertemakan “Cerita dari 

Kampung”. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

kumpulan cerpen peserta lomba cerpen 

“Cerita dari Kampung” yang berjumlah 88 

cerpen yang berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia, seperti Lombok, Jawa, Bali, 

Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

enam buah cerpen “Cerita dari Kampung” 

yang sudah dipilih. Menurut Suhardjono 

(2006: 28) sampel adalah bagian kecil dari 

populasi yang mewakili populasi sebagai 

data empirik penelitian. Pemilihan keenam 

naskah cerpen dilakukan dengan memilih 

cerpen yang mudah diterjemahkan bahasa 

daerahnya. Maksudnya, informan-informan 

dari masing-masing daerah, merupakan 

orang-orang yang peneliti kenal. Hal 

tersebut sesuai dengan metode penentuan 

sampel menurut Mahsun (2014: 235) yaitu 

metode penarikan sampel dengan 

mengambil individu yang paling gampang 

didapat. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode simak dan 

dokumentasi. Metode simak dilakukan 

dengan beberapa teknik, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Teknik Simak Bebas Cakap 

Teknik simak bebas cakap 

sangat cocok digunakan bila data 

penelitannya adalah data tertulis 

atau dokumen. Secara umum, jenis 

bahasa yang datanya disediakan 

dalam teknik ini adalah bahasa 

kuno, bahasa asing, dan bahasa Ibu. 



Dalam penelitian ini, teknik simak 

bebas cakap dilakukan untuk 

meneliti campur kode bahasa daerah 

ke dalam bahasa Indonesia dalam 

cerpen “Cerita dari Kampung”, 

tanpa harus terlibat langsung dalam 

percakapan. 

b. Teknik Catat 

Teknik catat adalah teknik 

lanjutan yang dilakukan ketika 

menerapkan metode simak (Mahsun, 

2010: 93). Dalam penelitian ini, 

teknik catat dilakukan dengan cara 

mencatat kembali campur kode yang 

terdapat dalam kumpulan naskah 

cerpen “Cerita dari Kampung”, 

dengan terlebih dahulu membaca 

naskah cerpen, memilah mana yang 

merupakan tuturan, dialog, dan 

narasi. Setelah itu, dilakukan 

penandaan dengan tujuan untuk 

menandai tuturan maupun narasi 

yang merupakan campur kode dan 

menyimpulkan implikasi campur 

kode dalam naskah cerpen “Cerita 

dari Kampung” dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA. 

Metode selanjutnya yaitu metode 

dokumentasi. Metode pengumpulan data 

juga dilakukan melalui studi pustaka atau 

dokumen menurut Sugiyono, adalah studi 

pustaka atau dokumen tersebut dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dalam 

penelitian ini, dokumen yang dimaksud 

adalah teks enam cerpen “Cerita dari 

Kampung”. Adapun teknik yang digunakan 

dalam mengumpulkan data adalah teknik 

catat, yaitu dengan mencatat mana saja 

yang mengandung campur kode dalam teks 

cerpen. 

Metode Analisis Data 

Langkah-langkah dalam menganalisis 

data adalah sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi data mana yang 

termasuk campur kode dalam cerpen 

“Cerita dari Kampung”. 

b. Memilah dan menentukan data mana 

yang termasuk campur kode dalam 

cerpen “Cerita dari Kampung”. 

c. Menganalisis data yang sudah 

dipilah, dengan cara mengartikan 

data-data yang merupakan campur 

kode bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia. Dalam campur kode 

bahasa Sasak dalam bahasa 

Indonesia, akan dianalisis dengan 

menggunakan wawanara penutur 

asli dan intuisi kebahasaan penulis, 

karena penulis juga merupakan 



penutur bahasa Sasak. Sedangkan 

dalam campur kode bahasa Sunda, 

Minangkabau, dan Papua akan 

dilakukan hanya dengan wawancara 

pada penutur asli masing-masing 

daerah untuk mengetahui arti 

ataupun keabsahan dari data yang 

diperoleh. 

d. Menyimpulkan hasil yang 

didasarkan pada analisis data secara 

keseluruhan. Setelah melalui 

tahapan sebelumnya, akan 

disimpulkan bahwa cerpen-cerpen 

yang dianalisis mengandung campur 

kode bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia dan implikasinya terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA. 

Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Metode penyajian hasil analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan metode 

informal. Metode informal adalah metode 

perumusan dengan menggunakan kata-kata 

biasa, termasuk penggunaan terminologi 

yang bersifat teknis (Mahsun, 2005: 123). 

Dalam penelitian ini, akan disajikan 

data berupa tulisan dari cerpen-cerpen hasil 

analisis. Untuk memperjelas penyajian hasil 

analisis, akan dibuat juga tabel hasil analisis 

data dan memaparkan implikasinya dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini membahas mengenai 

bentuk campur kode, fungsi campur kode, 

dan implikasinya terhadap pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA. Setelah data 

terkumpul dan dianalisis, ditemukan bentuk 

dan fungsi campur kode dalam kumpulan 

naskah cerpen “Cerita dari Kampung” dan 

implikasinya dalam pembelajaran. Temuan 

tersebut dibahas secara rinci sebagai berikut. 

Bentuk Campur Kode dalam Kumpulan 

Naskah Cerpen “Cerita dari Kampung” 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh dalam kumpulan naskah cerpen 

“Cerita dari Kampung”, bentuk campur kode 

yang ditemukan berupa bentuk Morfologis 

dan Sintaksis. Berikut akan dijelaskan 

bentuk-bentuk campur kode tersebut. 

Bentuk Campur Kode Morfologis 

Bentuk Campur Kode Kata Dasar 

Kata dasar adalah kata yang belum 

mendapatkan tambahan berupa afiks 

(imbuhan) yang termasuk morfem bebas. 

Dalam penelitian ini, ditemukan campur 

kode berbentuk kata dasar dalam kumpulan 



cerpen “Cerita dari Kampung”. Bentuk kata 

dasar tersebut adalah sebagai berikut. 

Cerpen “Malam Saat dipijiat Puq Kimet” 

(MSDPK)  

 Campur kode berbentuk kata dasar 

terdapat pada penggunaan bahasa Sasak side 

/sidә/ yang berarti ‘kamu’ dan kata puq 

/pU?/ (puq singkatan dari papuq) yang 

berarti ‘nenek’ atau ‘kakek’ dalam bahasa 

Indonesia. Kata side dikatakan kata dasar 

karena tidak terdapat imbuhan dan 

merupakan jenis kata dasar bersuku dua. 

Begitu juga dengan kata puq juga dikatakan 

kata dasar karena penyingkatan dari kata 

dasar papuq. Berikut dialog yang diucapkan 

tokoh Nurma kepada puq Kimet. 

Nurma : “Wah hebat sekali side puq! 

Sekarang masih suka bantu-  

bantu persalinan?”  

Puq Kimet  : “Ya masih. Aku masih 

bantu-bantu di Puskesmas. 

Dan malah sering disuruh 

mendampingi bidan-bidan 

praktek kacangan itu.” 

Bentuk Campur Kode Kata Berimbuhan 

Kata berimbuhan adalah kata yang 

sudah mendapatkan tambahan berupa afiks 

(imbuhan). Dalam penelitian ini, ditemukan 

campur kode berbentuk kata berimbuhan 

dalam kumpulan cerpen “Cerita dari 

Kampung”. Bentuk kata tersebut adalah 

sebagai berikut.  

Cerpen “Berselimut Meja Makan” (BMM) 

Terdapat campur kode berbentuk kata 

berimbuhan dalam cerpen BMM. Hal ini 

terjadi akibat penulis naskah yang berasal 

dari Minangkabau, menggunakan bahasa 

Minang sebagai B1 dan bahasa Indonesia 

sebagai B2. Sehingga naskah cerpen yang 

ditulis terdapat campur kode bahasa Minang 

ke dalam bahasa Indonesia.  

Penggunaan bahasa Minang dalam 

cerpen BMM terlihat pada dialog yang 

diucapkan tokoh Atuk kepada Ratih. 

Terdapat kata baruaknya /baruakňa/ yang 

berarti ‘monyetnya’ dalam bahasa Indonesia. 

Kata baruaknya dikatakan kata berimbuhan 

karena terdapat sufiks nya pada kata dasar 

baruak. Berikut terlihat dalam dialog. 

 Atuk  : “Pun dalam sehari, 

baruak-nya, bisa 

menjatuhkan kelapa sebanyak 

empat sampai enam ratus 

buah. Dia akan mendapat 

sepersepuluh sebagai upah. 

Disamping itu, dia mahir 

pula melatih baruak. Tentu, 

akan ada bayaran, setidaknya 

basa-basi dari orang yang 

telah dilatihkan baruak-nya.”  

Namun anak gadisnya itu 

terlanjur menaruh hati pada Kalaba. 

Lagi pula, Ratih tak ingin bersuami 



tukang beruk. Terlebih saat 

membayangkan, bila suaminya juga 

berkeliling mendorong gerobak –

yang di atasnya bersimpuh seekor 

beruak, kapak, dan taji besi. Lalu 

mengerang dari kampung ke 

kampung, menawarkan jasa 

memetik kelapa seperti bapaknya. 

Bentuk Campur Kode Perulangan Kata 

Perulangan kata merupakan kata yang 

terjadi sebagai akibat dari reduplikasi. 

Dalam penelitian ini, ditemukan campur 

kode berbentuk perulangan kata dalam 

kumpulan cerpen “Cerita dari Kampung”. 

Bentuk kata tersebut adalah sebagai berikut. 

Cerpen “Manisan Pala Neng Pipit” 

(MPNP) 

Terdapat campur kode berbentuk 

perulangan kata dalam cerpen MPNP. Hal 

ini terjadi akibat penulis naskah yang berasal 

dari Sunda, menggunakan bahasa Sunda 

sebagai B1 dan bahasa Indonesia sebagai 

B2. Sehingga naskah cerpen yang ditulis 

terdapat campur kode perulangan kata 

Sunda ke dalam bahasa Indonesia. 

Penggunaan bahasa Sunda dalam 

cerpen MPNP terlihat pada dialog yang 

diucapkan buk Ela kepada Pipit. Terdapat 

penggunaan kata berulang  icip-icip /icIp-

icIp/ dari kata dasar icip yang yang berarti 

cicip-cicip dalam bahasa Indonesia. Berikut 

terlihat dalam dialog. 

Tiba-tiba mang Husen menggoyang-

goyangkan Pohonnya sampai akhirnya 

jatuh banyak sekali. Dan bu Ela 

melihatku.  

Bu Ela : “Ambil saja neng Pipit... 

hayo biar banyak bikin 

manisannya. Nanti kan ibu 

bisa icip-icip.”  

Bentuk Campur Kode Klitika 

Klitika adalah imbuhan yang dalam 

ucapan tidak mempunyai tekanan sendiri 

dan tidak merupakan kata karena tidak dapat 

berdiri sendiri. Jadi, klitika merupakan 

bentuk yang selalu terikat pada bentuk (kata) 

lain.  

Cerpen “Malam Saat dipijiat Puq Kimet” 

(MSDPK)  

Terdapat beberapa campur kode 

berbentuk klitika dalam cerpen MSDPK. 

Penulis yang merupakan penutur asli bahasa 

Sasak, menggunakan bahasa Sasak sebagai 

B1 dan bahasa Indonesia sebagai B2, 

sehingga terdapat campur kode bahasa 

Sasak ke dalam bahasa Indonesia. 

Penggunaan bahasa Sasak dalam cerpen 

MSDPK terlihat pada kata bain dan 

pronomina persona lekat kanan -de /baindә/ 



(penyingkatan dari kata ‘bain side’) yang 

menunjukkan kepemilikan yang berarti 

‘cucumu’ dalam bahasa Indonesia. 

Dikatakan klitika karena terdapat 

pronominal persona lekat kanan –de  pada 

kata bainde. Berikut terlihat dalam dialog. 

Puq Kimet : “La, tumben kau datang 

lagi Din?” 

Bapak  : “Ini bainde Nurma, sugul 

isin selet. Mau dipijat.”  

Bentuk Campur Kode Sintaksis 

Bentuk Campur Kode Frase 

Frase adalah gabungan dua kata atau 

lebih yang sifatnya tidak prediktif, gabungan 

itu dapat rapat dan renggang (Harimurti, 

2001: 59). Dalam penelitian ini, ditemukan 

campur kode berbentuk frase dalam 

kumpulan cerpen “Cerita dari Kampung”. 

Bentuk frase tersebut adalah sebagai berikut.       

Cerpen “Di Bawah Paruh Sang Garuda” 

(DBPSG) 

Terdapat campur kode berbentuk frase 

dalam cerpen DBPSG. Hal ini terjadi akibat 

penulis naskah yang berasal dari Papua, 

menggunakan bahasa Papua sebagai B1 dan 

bahasa Indonesia sebagai B2. Sehingga 

naskah cerpen yang ditulis terdapat campur 

kode bahasa Papua ke dalam bahasa 

Indonesia.  

Penggunaan bahasa Papua dalam cerpen 

DBPSG terlihat saat dialog yang diucapkan 

tokoh Yuruf kepada dokter. Terdapat 

penggunaan frasa tara bisa /tara bisa/ yang 

berarti ‘tidak bisa’ dalam bahasa Indonesia. 

Dikatakan farse, karena terdapat dua kata 

yang memiliki fungsi gramatika dalam 

kalimat. Berikut terlihat dalam dialog. 

Yuruf : “Dokter, bapa kepala sekolah 

ada sakit apakah? Kenapa 

belum sembuh, kitorang tara 

bisa belajar, tara ada guru.”  

Dokter : “Bapa  ada sakit malaria, tapi 

dokter sudah rawat dia Yurus, 

sabar ya. Kam belum ada guru 

pengganti? Mari sudah dokter 

yang ajar belajar.” 

Bentuk Campur Kode Idiom 

Idiom merupakan konstruksi dari 

unsur-unsur yang saling memilih, masing-

masing anggota mempunyai makna yang 

ada hanya karena bersama yang lain atau 

dengan pengertian lain idiom merupakan 

konstruksi yang maknanya tidak sama 

dengan gabungan makna anggota-

anggotanya. Dalam penelitian ini, ditemukan 

campur kode berbentuk idiom dalam 

kumpulan cerpen “Cerita dari Kampung”. 

Bentuk idiom tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 



Cerpen “Malam Saat dipijat Puq Kimet” 

(MSDPK) 

Terdapat campur kode berbentuk 

idiom (ungkapan) dalam cerpen MSDPK. 

Hal ini terjadi akibat penulis naskah yang 

berasal dari Lombok, menggunakan bahasa 

Sasak sebagai B1 dan bahasa Indonesia 

sebagai B2. Sehingga naskah cerpen yang 

ditulis terdapat campur kode idiom bahasa 

Sasak ke dalam bahasa Indonesia.  

Penggunaan bahasa Sasak dalam 

cerpen MSDPK terlihat saat dialog yang 

diucapkan tokoh Din (bapak) kepada puq 

Kimet. Terdapat penggunaan istilah sugul 

isin selet /sugUl isIn sәlәt/ yang berarti 

‘keseleo’ dalam bahasa Indonesia. Frase 

sugul isin selet dikatakan idiom, karena 

termasuk ungkapan yang terdiri dari tiga 

kata yang membentuk arti baru dan 

merupakan istilah atau ungkapan yang biasa 

digunakan suku Sasak dalam menyebut 

keseleo. Berikut terlihat dala dialog. 

Puq Kimet  : “La, tumben kau datang 

lagi Din?” 

Bapak : “Ini bainde Nurma, sugul 

isin selet. Mau dipijat.”  

Fungsi Campur Kode dalam Kumpulan 

Naskah Cerpen “Cerita dari Kampung” 

Dari data yang diperoleh, peristiwa 

campur kode dalam kumpulan naskah 

cerpen “Cerita dari kampung” memiliki 

beberapa fungsi dalam pemakaiannya. 

Fungsi-fungsi tersebut akan dijabarkan 

sebagai berikut. 

Fungsi Sebagai Acuan yang Tidak 

dipahami di dalam Bahasa yang 

Digunakan 

Fungsi campur kode sebagai acuan 

yang tidak (kurang) dipahami di dalam 

bahasa yang digunakan, kebanyakan terjadi 

karena pembicara tidak mengetahui suatu 

kata dalam bahasa lain. Dalam penelitian ini, 

ditemukan fungsi campur kode sebagai 

acuan yang tidak dipahami di dalam bahasa 

yang digunakan dalam cerpen “Cerita dari 

Kampung. Fungsi campur kode tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Cerpen “Malam Saat dipijat Puq Kimet 

(MSDPK) 

Terdapat fungsi campur kode sebagai 

acuan yang tidak dipahami dalam bahasa 

Indonesia dalam cerpen MSDPK. Terlihat 

dalam narasi, penggunaan istilah bahasa 

Sasak yaitu dile-dile jojor /dilә-dilә jojOr/. 

Istilah dile-dile jojor tidak ada di dalam 

bahasa Indonesia, sehingga penulis 

melakukan campur kode bahasa Sasak ke 

dalam bahasa Indonesia untuk menyebut 

istilah tersebut. Jika diterjemahkan dalam 



bahasa Indonesia, dile-dile jojor adalah 

lampu yang terbuat dari biji buah jamplung, 

yang ditusuk seperti sate kelapa.  

Selain itu ada juga istilah dalam 

bahasa Sasak yaitu maleman /malәman/. 

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

berarti tradisi menyambut malam ke 21 

Ramadhan yang diyakini malam turunnya 

Lailatul Qadar, dengan menyalakan dile 

jojor di setiap sudut rumah dan mematikan 

lampu neon. Berikut narasi dalam cepen 

MSDPK yang menunjukkan fungsi campur 

kode sebagai acuan yang tidak dipahami 

dalam bahasa Indonesia. berikut terlihat 

dalam narasi cerpen MSDPK. 

Malam ini, tepat saat malam 

ke 21 ramadhan. Saat dile-dile jojor 

yang ditancapkan di setiap pojokan 

rumah penduduk kala ritual 

maleman telah padam, dan lampu-

lampu neon mulai dinyalakan lagi 

oleh setiap rumah. Aku, dibonceng 

bapakku datang ke rumah puq3 

Kimet untuk dipijat seusai shalat 

terawih. Melewati anak-anak dan 

para remaja laki-laki yang pamit dari 

rumah untuk tadarusan, alih-alih 

meledakkan petasan dan berkencan 

disana-sini. 

Fungsi Menghormati Lawan Bicara  

Fungsi campur kode untuk 

menghormati lawan bicara adalah fungsi 

penggunaan bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia untuk menunjukkan seseorang 

dengan gelar atau sebutan khusus. Dalam 

penelitian ini, ditemukan fungsi campur 

kode untuk menghormati lawan bicara 

dalam kumpulan cerpen “Cerita dari 

Kampung”. Bentuk fungsi campur kode 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Cerpen “Dendang Kematian” (DK) 

Fungsi campur kode sebagai 

penghormatan untuk lawan bicara bisa 

ditemukan dalam cerpen DK. Terlihat dari 

dialog pengikut tokoh “Datuk” kepada 

teman di sampingnya. Terdapat penggunaan 

kata ‘datuk’ yang berarti panggilan untuk 

orang yang dituakan atau ditinggikan 

posisinya di masyarakat. 

Datuk (dilafalkan ‘datuak’) 

merupakan gelar adat yang diberikan kepada 

seseorang melalui musyawarah dan 

kesepakatan bersama suatu kaum atau suku 

yang ada di wilayah Minangkabau dan 

disetujui sampai ke tingkat rapat adat soleh 

pemuka adat setempat. Berikut dialog dalam 

cerpen DK yang menunjukkan fungsi 

campur kode sebagai penghormatan kepada 

lawan bicara. 

Pengikut 1 :“Aku kira, Tuk Angku sudah 

terkantuk”.  

Pengikut 2  : Ya. Rupanya tidak. 

Padahal, kali ketiga Tuk 

Angku berlarut malam. Tadi 



malam, ma’ampek baleh ari 

di kampung sebelah. 

Sementara malam 

sebelumnya, manujuah ari 

pula, di rumah duka dekat 

pasar Takung.” 

Fungsi Mengakrabkan Suasana 

Fungsi campur kode untuk 

mengakrabkan suasana adalah fungsi 

penggunaan bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia untuk lebih mengakrabkan 

suasana dengan panggilan tertentu. Dalam 

penelitian ini, ditemukan fungsi campur 

kode untuk mengakrabkan suasana dalam 

kumpulan cerpen “Cerita dari Kampung”. 

Bentuk fungsi campur kode tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Cerpen Malam Saat dipijat Puq Kimet 

(MSDPK) 

Fungsi campur kode untuk 

mengakrabkan suasana saat berbicara, bisa 

ditemukan dalam cerpen MSDPK. Terlihat 

saat dialog tokoh Nurma kepada puq Kimet. 

Terdapat penggunaan kata side yang dalam 

bahasa Sasak berarti ‘kamu’. Kata side 

dalam bahasa Sasak termasuk sopan, 

terutama di wilayah Lombok Barat tempat 

asal dari penulis sehingga penulis memilih 

kata side untuk digunakan dalam cerpennya. 

Biasanya kata side digunakan untuk 

menyapa orang, baik yang sudah maupun 

belum dikenal agar lebih akrab. 

Selain kata side, beberapa masyarakat 

suku Sasak di tempat tertentu juga 

menggunakan kata pelungguh /pәluŋguh/, 

ente /әntә/, kemu /kәmu/, dan sebagainya, 

yang juga berarti ‘kamu’ dalam bahasa 

Indonesia. Tapi yang paling sering 

digunakan adalah kata ‘side’. Selain itu 

terdapat penggunaan kata puq (singkatan 

dari kata ‘papuq’) yang dalam bahasa Sasak 

berarti ‘nenek’. Kata puq dalam bahasa 

Sasak termasuk sopan, terutama di wilayah 

Lombok Barat tempat asal dari penulis 

sehingga penulis memilih kata puq untuk 

digunakan dalam cerpennya. Biasanya kata 

puq digunakan untuk menyapa orang yang 

lebih tua, walaupun bukan nenek kandung. 

Berikut dialog dalam cerpen MSDPK yang 

menunjukkan fungsi campur kode sebagai 

penghormatan kepada lawan bicara. 

Nurma : “Wah hebat sekali side 

puq! Sekarang masih suka 

bantu-  bantu 

persalinan?”  

 Puq Kimet : “Ya masih. Aku masih 

bantu-bantu di Puskesmas. 

Dan malah sering disuruh 

mendampingi bidan-bidan 

praktek kacangan itu.” 

 

 



Fungsi Ekspresi (Menunjukkan Jati Diri) 

Fungsi campur kode untuk 

menunjukkan jati diri adalah fungsi 

penggunaan bahasa daerah ke dalam bahasa 

Indonesia untuk menunjukkan bahwa 

penggunaan bahasa daerah tersebut adalah 

upaya untuk menunjukkan jati diri sebagai 

suku tertentu, bisa terlihat dari pemilihan 

bahasa daerah untuk menggantikan kata 

tertentu yang juga ada dalam bahasa 

Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan 

fungsi campur kode untuk menunjukkan jati 

diri dalam kumpulan cerpen “Cerita dari 

Kampung”. Bentuk fungsi campur kode 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Cerpen “Berselimut Meja Makan” (BMM) 

Fungsi campur kode berkaitan dengan 

jati diri suatu kelompok masyarakat, bisa 

ditemukan dalam cerpen BMM. Terlihat 

pada penggunaan kata parak /parak/ yang 

berarti ‘ladang’. Di dalam cerpen, penulis 

yang merupakan orang asli Minang, lebih 

memilih menggunakan kata parak daripada 

ladang. Hal tersebut ditujukan agar pembaca 

juga bisa mengenal jati diri maupun bahasa 

suku Minang, melalui campur kode bahasa 

Minang ke dalam bahasa Indonesia di dalam 

cerpen. Berikut dialog yang menunjukkan 

fungsi campur kode berkaitan dengan jati 

diri dalam cerpen BMM. 

Kalaba : “Ya. Semakin banyak papan 

dan kasau yang diperlukan, 

tentunya akan semakin baik. 

Sebab semakin banyak pohon 

kelapa yang ditebang, semakin 

banyak pula upah yang harus 

Tek Nur bayarkan.” 

Ratih : “Barangkali, Tek Nur ingin 

menyaingi lepau lain, disamping 

menambah kekayaan dari hasil 

berlepau. Tapi, tak ada 

salahnya, selama ia 

menggunakan pohon kelapa 

sebagai bahan. Pohon kelapa 

mudah ditebang. Tak sekeras 

jati dan trembesi. Tak sulit 

dicari. Ada di parak, di tepi 

jalan bahkan di halaman 

rumah.”  

Implikasi Campur Kode Terhadap 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia 

di sekolah tidak lain untuk menumbuhkan 

kepedulian masyarakat sekolah terhadap 

bahasa Indonesia sebagai lambang 

pemersatu bangsa. Sesuai dengan hakikat 

pembelajaran bahasa Indonesia, antara 

tujuan dan kegiatan pembelajaran harus 

berkaitan dan tidak boleh terpisah-pisah. 

Dengan kata lain, untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran, perlu dirumuskan 

kegiatan pembelajaran yang tepat. Dalam 

kegiatan pembelajaran bahasa, perlu 

dirumuskan terlebih dahulu tujuan dari 

pembelajaran, agar proses pembelajaran 

memiliki sasaran yang optimal. 



Kurikulum 2013 dikenal sebagai 

kurikulum yang berbasis teks. Karena selain 

pelaksanaan pembelajarannya yang 

integratif, pelaksanaan kurikulum ini 

berbeda dengan Kurikulum Tingkat satuan 

Pendidikan (KTSP). Proses pembelajaran 

dalam Kurikulum 2013 dikenal sebagai 

Pembelajaran Berbasis Lingkungan (PBL). 

Maksudnya, segala pengajaran yang 

diberikan, harus dekat dengan lingkungan 

siswa. Dengan kata lain, siswa tidak diminta 

membayangkan sesuatu yang diajarkan. 

Tapi merumuskan segala sesuatu yang biasa 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

dalam proses belajar di sekolah. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, 

naskah cerpen “Cerita dari Kampung” 

sangat cocok dimanfaatkan sebagai bahan 

ajar yang menarik, khususnya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

Terutama di kelas XI semester ganjil, 

terdapat Kometensi Dasar 3.3 yaitu 

menganalisis cerita pendek, baik melalui 

lisan maupun tulisan. Tema cerpen “Cerita 

dari Kampung” yang mengangkat 

kedaerahan, akan membuat siswa tidak asing 

dengan istilah-istilah kedaerahan dalam 

cerpen ini. Selain bertujuan untuk mengenal 

bahasa daerah Sasak misalnya dalam cerpen, 

bahan ajar menggunakan cerpen “Cerita dari 

Kampung” juga bisa digunakan sebagai 

pengenalan bahasa daerah-daerah lain, yang 

ditemukan akibat adanya campur kode di 

dalam enam naskah cerpen “Cerita dari 

Kampung”. 

PENUTUP 

Simpulan 

Bentuk campur kode yang terdapat 

dalam cerpen “Cerita dari Kampung” adalah 

campur kode Morfologis dan Sintaksis. 

Campur  kode Morfologis yang ditemukan 

berbentuk kata dasar, kata berimbuhan, 

perulangan kata, dan klitika, sedangkan 

bentuk campur kode Sintaksis yang 

ditemukan berupa frase dan idiom. 

Fungsi campur kode dalam 

kumpulan naskah cerpen “Cerita dari 

Kampung” adalah sebagai acuan yang tidak 

dipahami di dalam bahasa yang digunakan, 

menghormati lawan bicara, mengakrabkan 

suasana, dan berfungsi ekspresi. 

Implikasi campur kode terhadap 

naskah cerpen “Cerita dari Kampung” 

adalah sebagai bahan ajar yang menarik bagi 

siswa, karena kurikulum 2013 dikenal 

sebagai kurikulum berbasis teks, sehingga 

pemanfaatan teks cerpen ‘Cerita dari 

Kampung” sangat tepat. Ditambah lagi, 

tema cerpen yang kedaerahan, sesuai dengan 



hakikat pembelajaran kurikulum 2013 yang 

harus berbasis lingkungan. 

Saran 

Penelitian ini baru mengkaji campur 

kode yang terdapat dalam enam naskah 

cerpen yang berasal dari lima daerah di 

Indonesia, sedangkan masih banyak bahasa 

daerah lain yang menarik untuk diteliti 

campur kodenya, apalagi bisa dikaitkan 

dengan pembelajaran di sekolah. 

Diharapkan peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk mengkaji masalah campur 

kode dalam teks cerpen atau karya sastra 

lainnya, bisa mengkaji lebih dalam dan luas 

lagi. Sehingga penelitian ini dan penelitian 

tedahulu, dapat mengalami pembaharuan 

dan mendekati kata sempurna. 
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