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1. Pendahuluan 

Judul diatas dilatarbelakangi oleh pengalaman saya sendiri. Ketika itu dalam 

perjalanan pulang ke rumah, Saya pulang dengan bis jalur 12. Di depan Rumah Sakit 

DR. Sardjito tiba-tiba bis berhenti. Kernet mengatakan sesuatu dalam bahasa Jawa. 

Penumpang yang mengerti segera turun. Saya bingung tapi ikut juga turun. Saya 

berpikir mungkin kami harus turun karena ban bocor atau ada hal lain. Karena 

penasaran, Saya bertanya kepada salah seorang penumpang yang sedang mengomel 

yang juga ikut turun. Pertama-tama ia menjelaskan dalam bahasa Jawa. Saya katakan 

bahwa Saya tidak mengerti bahasa Jawa. Setalah itu ia mengatakannya dalam bahasa 

Indonesia bahwa bis tersebut harus berganti jalur dan kami akan dicarikan bis lain. 

Sesampai di rumah, Saya menceritakan pengalaman ini kepada teman-teman. 

Mereka ternyata memiliki pengalaman yang sama dengan pengalaman yang baru saja 

Saya alami. Saya jadi teringat materi sosiolinguistik tentang “Multilingual Speech 

Comunities (Code-Switching or Mixing Code), tentang orang bilingual atau orang 

multilingual. Sebagian besar orang Indonesia dapat dikatakan sebagai orang yang 

bilingual dan juga multilingual  
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Bangsa kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa tentu saja memiliki 

beraneka ragam bahasa. Walaupun demikian, hal ini tidak menjadikan kita tidak 

dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Karena kita memiliki bahasa persatuan, 

yaitu bahasa Indonesia. Sehingga pada saat-saat tertentu kita berkomunikasi dengan 

menggunakan lebih dari satu bahasa. Suatu saat berbahasa daerah (bahasa ibu) disaat 

lain berbahasa Indonesia. Atau pula dengan menggunakan kedua bahasa itu secara 

bersamaan. 

Pada saat berkomunikasi, disadari atau tidak, tentunnya sering terjadi 

perpindahan atau percampuradukan bentuk kata, frase, klausa, istilah dan lain 

sebagainya. Hal ini bukan saja lumrah tetapi juga bersifat alamiah. 

Ketika seseorang memakai dua bahasa dalam pergaulannya dengan orang lain, 

ia berdwibahasa dalam arti dia melaksanakn kedwibahasawan yang disebut dengan 

bilingualisme. Bilingualisme ialah kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam 

interaksi dengan orang lain (Nababan,1993:27). Dan bila lebih dari dua bahasa ia 

dikatakan multilingual. 

Dalam keadaan bilingual dan multilingual akan sering terdapat penggantian 

bahasa atau ragam bahasa; hal ini tergantung pada keadaan atau keperluan berbahasa 

itu. Umpamanya sewaktu kita berbahasa A dengan X, kemudian datang Y yang tidak 

dapat berbahasa A, maka kita akan beralih memakai bahasa B yang dapat dimengerti 

oleh Y. Inilah yang disebut alih kode. Suatu keadaan berbahasa lain bilamana orang 

mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam dalam suatu tindak bahasa tanpa ada 

sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa dalam 

keadaan santai atau kebiasaan yang diturutinya, tindak bahasa yang demikian disebut 

campur kode. (Nababan 1993: 31-32) 

 Alih kode dan campur kode dapat pula kita jumpai di dalam ragam bahasa 

jurnalistik atau pula yang sering disebut dengan bahasa pers (media massa).Misalnya 

surat kabar. Ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri yakni, ringkas, padat, dan 

sederhana. Artinya, cepat dan langsung pada pokok persoalan yang diketengahkan, 

hemat kata-kata, dan pendek struktur kalimatnya, cepat dimengerti, cenderung ke 

ragam informal. Mengapa? Karena dalam surat kabar tulisan-tulisannya harus 

disesuaikan dengan kolom-kolom yang relatif telah dibakukan. Dalam waktu yang 
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relatif pendek seorang jurnalis harus menyajikan informasi sebanyak mungkin ke 

dalam kolom yang terbatas. Dan bahasa yang digunakan harus sederhana sebab 

sasaran berita itu meliputi mereka yang melek huruf sampai dengan mereka yang 

tergolong terdidik. (Hendarto dan Mujid F.A , 1997: 284-285) 

Dalam tulisan kecil ini, penulis mengambil surat kabar sebagai sumber data. 

Surat kabar yang dimaksud adalah Kompas, Republika, Kedaulatan Rakyat (KR) dan 

Merapi. 

Dalam pembahasan ini, ada beberapa permasalahan yang ingin penulis 

jabarkan, yaitu: (1) Bagaimana bentuk-bentuk alih kode dan campur kode dalam surat 

kabar? dan (2) apa tujuan beralih kode dan bercampur kode dalam surat  kabar? 

Dari tulisan ini diharapkan bentuk dan tujuan alih kode dan campur kode dapat 

dijelaskan. 

 

2. Pengertian,Ciri-Ciri dan Terjadinya Alih Kode dan C ampur kode 

Sebelum kita membahas tentang alih kode dan campur kode ada baiknya bila 

kita mengetahui kode itu sendiri. Wardaugh (1986: 86) menyatakan bahwa kode 

mengacu kepada sebuah sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih dapat 

berkomunikasi. Kode ini sangat berguna karena bentuk ini netral untuk mewakili 

bentuk dialek, bahasa, style, bahasa standar, pijin, dan kreol yang cenderung 

bermuatan emosi. Sehingga boleh dikatakan bahwa kode adalah bahasa atau variasi 

bahasa. Pateda (1987:83) menyatakan bahwa seseorang yang sedang bercakap-cakap 

dengan orang lain sebenarnya ia sedang mentransfer kode-kode kepada lawan 

bicaranya. Keduanya harus saling memahami apa yang orang lain sampaikan, 

sehingga ia akan memutuskan dan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. 

Suwito (1985: 67) menjelaskan bahwa kode adalah alat komunikasi yang 

merupakan varian dari bahasa. Istilah kode dimaksudkan untuk menyebut salah satu 

varian di dalam hierarki kebahasaan. 

 

2.1. Alih Kode 

Hadirnya alih kode dan campur kode merupakan akibat kemampuan 

anggota masyarakat berbahasa lebih dari satu. Kridalaksana (2001:9) 
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mendefinisikan alih kode sebagai penggunaan variasi bahasa lain atau bahasa lain 

untuk menyesuaiakan diri dengan peran atau situasi lain atau karena adanya 

partisipan lain.  

Menurut Wardaugh (1986: 102-103) ada dua jenis alih kode. Yakni alih 

kode situasional dan alih kode metaforis. Alih kode situasional terjadi ketika 

perubahan bahasa menurut kebutuhan situasi yang dikenal oleh penutur itu 

sendiri, dimana dalam sebuah situasi mereka berbicara dengan sebuah bahasa dan 

di saat lain mereka berbicara dengan bahasa yang lain. Tidak terjadi perubahan 

topik pembicaraan. Ketika perubahan topik menghendaki perubahan bahasa yang 

digunakan inilah yang dikatakan sebagai alih kode metaforis. Ini berarti bahwa 

ada beberapa topik didiskusikan pada masing-masing kode, tapi pilihan kode yang 

dimaksud memiliki rasa yang berbeda terhadap apa yang dikatakan. Kode yang 

digunakan memiliki nilai sosial tertentu. Alih kode metaforis memiliki dimensi 

afektif, dimana kita menegaskan kembali kode dengan perubahan, baik dari 

situasi formal ke informal, resmi ke keadaan santai, serius ke keadaan humor dan 

lain sebagainya. 

 

2.1.1. Ciri-Ciri Alih Kode 

Alih kode memiliki dua ciri: 

1. Ada saling ketergantungan bahasa, dalam arti bahwa dalam 

masyarakat multilingual hampir tidak mungkin seorang penutur 

menggunakan  satu bahasa secara mutlak murni tanpa sedikitpun 

memanfaatkan bahasa atau unsur bahasa lain. 

2. Penggunaan dua bahasa atau lebih ditandai oleh: 

a. masing-masing bahasa  masih mendukung fungsi-fungsi tersendiri 

sesuai dengan konteksnya. 

b. Fungsi masing-masing bahasa disesuaikan dengan situasi yang 

relevan dengan perubahan konteks 

(Suwito, 1985: 69) 

 

2.1.2. Terjadinya alih Kode 
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Menurut  Suwito (1985: 72-74) ada 6 (enam) faktor yang biasanya 

merupakan penyebab terjadinya alih kode antara lain: 

1. Penutur (O1) 

2. Lawan tutur (O2) 

3. Hadirnya orang ketiga (O3) 

4. Pokok pembicaraaan (topik) 

5. untuk membangkitkan rasa humor 

6. untuk sekedar gengsi 

 

 

2.2. Campur Kode 

Aspek lain dari saling ketergantungan bahasa dalam masyarakat 

multilingual ialah gejala campur kode. Kridalaksana (2001:35) mendefinisikan 

Campur kode dengan (1). Interferensi, (2). Penggunaan satuan bahasa dari satu 

bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa; 

termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan dan sebagainya.  

 

2.2.1. Ciri-Ciri Campur Kode 

Ciri-ciri ketergantungan dalam campur kode ditandai dengan 

adanya hubungan timbal balik antara peranan dan fungsi kebahasaan. Ciri 

lain dari gejala campur kode ialah bahwa unsur-unsur bahasa atau 

variasinya yang menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi mempunyai 

fungsi tersendiri. Unsur-unsur  itu telah menyatu dengan bahasa yang 

disisipinya dan secara keseluruhan hanya mendukung satu fungsi. Unsur-

unsur itu dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:  

a. yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasi-variasinya 

b. bersumber dari bahasa asing. 

Campur kode dengan unsur-unsur golongan (a) disebut campur kode ke 

dalam (inner code-mixing); sedangkan campur kode yang unsur-unsur dari 

golongan (b) disebut campur kode ke luar (outer code mixing) (Suwito, 

1985: 75-76)   
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2.2.2. Terjadinya Campur Kode 

Suwito (1985:77) mengungkapkan latar belakang terjadinya campur kode 

yang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu: tipe yang 

berlatar belakang pada sikap (attitudinal type) dan tipe yang berlatar 

belakang kebahasaan (linguistic type). Kedua tipe itu saling bergantung 

dan tidak jarang tumpang tindih (overlap). Berdasarkan kedua tipe ini 

maka dapat diidenfitikasi beberapa alasan atau penyebab yang mendorong 

terjadinya campur kode. Alasan-alasan itu antara lain: 

 

a. identifikasi peranan, 

b. idenfitikasi ragam, dan  

c. keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. 

Dalam hal ini pun ketiganya saling bergantung dan tidak jarang tumpang 

tindih. Ukuran untuk identifikasi peranan adalah sosial, register dan 

edukasional. Identifikasi ragam ditentukan oleh bahasa dimana seseorang 

penutur melakukan campur kode yang akan menempatkan dia di dalam 

hierarki status sosialnya. Sedangkan keinginan untuk menjelaskan dan 

menafsirkan , nampak karena campur kode juga menandai sikap dan 

hubungannya terhadap orang lain dan sikap dan hubungan orang lain 

terhadapnya. 

 

3. Alih Kode dan Campur Kode dalam Surat Kabar 

3.1.1. Bentuk Alih Kode dan Campur Kode dalam Surat Kabar 

Media massa cetak, dalam hal ini surat kabar, ragam bahasanya berbeda 

dengan ragam bahasa lain. Ragam ini menggunakan sistem yang konvensional. 

Oleh karena itu, dalam bahasa jurnalistik dikehendaki ketelitian, kontsruksi 

kalimat yang lebih logis dan kemampuan pembentukan kata yag tepat 

(Sugihastuti, 2000:137) 

Dalam mengungkapkan ide-idenya, seorang jurnalis tidak akan setia 

menggunakan satu ragam atau satu dialek saja; seringkali ia berpindah dari satu 
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kode ke kode yang lain, sebagai pengejawantahan jari diri modern dan 

penguasaan atas lebih dari satu bahasa (bilingual atau multilingual) dalam 

kaitannya dengan peminjaman leksikon. Variasi-variasi perpindahan ini sangat 

tergantung kepada verbal repertoar dari masing-masing jurnalis. Makin cendekia 

seorang jurnalis akan semakin bervariasi perpindahan kode-kodenya. 

Soewito dan Poedjosoedarmo yang dikutip oleh Sutanto (1997:123) 

membedakan alih kode dan campur kode. Dikatakan bahwa perpindahan dari satu 

kode ke kode lainnya akan disebut alih kode bila perpindahan itu terjadi antar 

klausa, sedangkan perpindahan kode yang terjadi secara intraklausa akan 

memunculkan campur kode. Selanjutnya ia memberikan contoh potongan 

percakapan antara Lurah dan Warga: 

1) Lurah :  a. Semua warga hendaknya saiyek saeka praya 
    ‘Jangan mementingakn diri sendiri!’ 
 Warga : b. Ha enggih ngoten Pak Lurah. 
   ‘Ya begitu kan Pak Lurah’ 
 Lurah : c. Sokur nek kabeh setuju! 
   ‘Sukur jika semuanya setuju’ 
 Dalam dialog tersebut terjadi dua peristiwa kebahasaan yaitu peristiwa 

alih dan campur kode. Alih kode terjadi pada cuplikan (b) dan (c), terjadi secara 

ekstra klausal; sebaliknya dalam kalimat  (1a) terjadi peristiwa campur kode, 

secara intra klausal. Ungkapan saiyek saeka praya ‘bersatu dalam tindakan’ 

merupakan wujud perpindahan dari kode bahasa  Indonesia ke kode bahasa Jawa. 

Alih kode dan campur kode berwujud penyisipan kata, penyisipan frasa, 

penyisipan bentuk ulang atau reduplikasi, penyisipan bentuk baster, dan 

penyisipan bentuk idiomatis serta penyusupan bentuk klausa.  

a. Penyisipan Bentuk Kata 

Penyisipan bentuk kata dapat dilihat seperti yang tercetak miring dibawah 

ini: 

2) Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengklarifikasi penyataan. 

Ia juga menegaskan sikapnya:’politik itu tidak automaticly, tidak hitungan 

matematika (Republika, Rabu 25 Pebruari 2004, Halaman 1) 

3) Ia mengakui Golkar banyak memiliki kesamaan platform dengan PDI-P 

(Republika, Rabu 25 Pebruari 2004, Halaman 1) 
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4) Merasa mendapat perlakuan tidak adil dari perusahaan, karyawan yang 

bekerja pada shift pagi, yakni pukul 06.30-14.30, memutuskan mogok 

kerja (Kompas, Selasa 24 Pebruari, Halaman 1) 

Kata-kata automaticly, memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia 

‘secara otomatis’; platform padanan katanya ‘rencana kerja’ dan shift sama 

dengan ‘giliran’. Fenomena diatas merupakan contoh campur kode yang 

terjadi dengan disisipkannya bahasa yang tidak serumpun yaitu bahasa 

Inggris. Campur kode ini termasuk campur kode ke luar. 

 Penyisipan kata dapat juga berasal dari kata-kata bahasa serumpun seperti 

pada contoh dibawah ini: 

5) Ia merasa kurang mudheng (Kedaulatan Rakyat, Rabu, 25 Pebruari 2004, 

halaman 2) 

6) ... yang diyakini manjing di tugu kuno itu (Kompas, Selasa 24 Pebruari, 

Halaman 11). 

Kata mudheng memiliki padanan kata dengan ‘paham’ (mengerti) 

sedangkan kata manjing  sama dengan ‘bersemayam’. Campur kode ini 

termasuk campur kode ke dalam kerana campur kode ini terjadi antar 

bahasa yang serumpun. Keduanya adalah rumpun bahasa Austronesia. 

b. Penyisipan Bentuk frasa 

Penyisipan tidak hanya terbatas pada kata, tetapi juga terdapat dalam frasa 

atau kelompok kata. Penyisipan bentuk frasa dapat kita jumpai seperti contoh 

yang ada di bawah ini. 

7) Ke-15 warga Yogyakarta yang dipimpin tokoh spiritual Mbah Suripto 

(77) ini melakukan sesaji caos dahar (memberi makan) (Kompas, Selasa 

24 Pebruari, Halaman 11). 

8) Cara ini jelas lebih bersifat business friendly (Kompas, Selasa 24 

Pebruari, Halaman 11). 

Pada contoh (7) dan (8) terjadi perpindahan kode. Perpindahan itu 

termasuk peristiwa campur kode. Contoh (7) termasuk campur kode ke dalam 

karena terjadi antara bahasa yang serumpun yaitu bahasa Indonesia dan 
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bahasa Jawa. Dan contoh (8) campur kode ke luar karena terjadi antar bahasa 

yag tidak serumpun. Yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.  

c. Penyisipan Bentuk Reduplikasi 

Reduplikasi dapat terjadi seperti dalam contoh dibawah ini: 

9) Menjelang  tidur layap-layap Darsono ditemui mahkluk tinggi besar 

seperti raksasa. (Merapi, Selasa 16 September 2003,Halaman 11) 

10) Tangannya hitam legam dhiwut-dhiwut mengerikan. (Merapi, Selasa 16 

September 2003,Halaman 11) 

Contoh (9) dan (10) diatas termasuk campur kode ke dalam karena terjadi 

antar bahasa yang serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. 

d. Penyisipan Bentuk Baster 

Bentuk Baster ialah bentuk yang tidak asli, seperti contoh di bawah 

11) Tak hanya itu, Fs kemudian mengambil pisau catter dan mengancam 

istrinya (Merapi, Selasa 16 September 2003,Halaman 11) 

Kata catter  bukanlah bentuk asli. Kata ini bukan bentuk asli bahasa Inggris, 

bukan pula bentuk bahasa Indonesia. Bentuk asalnya adalah ‘cutter’ yang 

dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga ditulis catter. 

e. Penyisipan Bentuk Ungkapan Idiomatis 

Ungkapan idiomatis adalah ungkapan yang berupa konstruksi yang maknanya 

tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Seperti contoh: 

“mau diapa-apain juga jalan Sudirman dan Thamrin sudah macet dari zaman 

kuda gigit besi (Kompas, sabtu 21 pebruari 2004 halaman 11). Bentuk kuda 

gigit besi bukan bermakna ‘kuda yang sedang menggigit besi’ namun lebih 

mengacu kepada makna idiom ‘sudah sejak zaman dahulu’. Penyisipan 

bentuk idiom seperti di bawah ini. 

(11) Esuk tempe sore ndele, pagi tempe sore kedelai alias plin-plan (KR. 

Selasa, 23 Desember 2003 Hal. 18)  

Esuk tempe sore ndele adalah bentuk idiom yang bermakna plin-plan atau 

tidak ada pendirian. Contoh (12) termasuk campur kode ke dalam karena 

berasal dari bahasa yang serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa 

Jawa. 
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f. Penyisipan Bentuk Klausa 

Penyusupan Bentuk Klausa dapat dilihat seperti contoh dibawah ini:  

12) ... kok sekarang di Jawa adanya cuma muji-muji Jawa seolah-olah ‘Jawa 

adiluhung can do no wrong (Kedaulatan Rakyat, Rabu 24 Pebruari 2004 

halaman 1) 

Campur kode seperti yang ada dalam contoh (12) merupakan campur 

kode campuran, ke dalam bahasa serumpun dan ke bahasa yang tidak 

serumpun.yakni bahasa Jawa dan bahasa Inggris.  

3.1.2. Tujuan Beralih dan Bercampur Kode dalam Surat Kabar 

Alih kode dan campur kode dilakukan oleh para jurnalis bukanlah tanpa sengaja; 

Adapun tujuan  mereka beralih kode dan bercampur kode adalah sebagai berikut: 

a. Bertujuan untuk menunjukkan intelektual 

Contohnya seperti pernyataan dari Imawan Wahyudi, calon anggota Legislatif 

Propinsi daerah Istimewa Periode 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional: 

(13).  Hal ini sangat memerlukan kesadaran untuk tidak mencampur adukan 

dengan prinsip al-ghayyatu tubarri al al- wasiilah (tujuan 

menghalalkan segala cara) (Kedaulatan Rakyat. Selasa, 23 Desember 

2003 hal 3)  

Setelah ia menyatakan dalam bahasa Arab, ia mengartikannya dalam bahasa 

Indonesia. Ini menunjukkan kemampuannya menguasai bahasa Arab dan 

bahasa Indonesia. 

Contoh lain dalam kalimat dibawah ini 

(14).  Sulit menemukan latar belakang dan makna timbulnya istilah “foot in 

mouth” yang terjemahan bebasnya “kaki di dalam mulut” (Kedaulatan 

Rakyat. Selasa, 23 Desember 2003 Hal. 18). 

Sang jurnalis mampu menemukan latar belakang  dan makna timbulnya 

istilah “foot in mouth”, yang kemudian menerjemahkannya secara bebas 

dengan ‘kaki di dalam mulut’. Ini menunjukkan intelektual sang jurnalis 

tentang masalah yang ia bahas dengan menggunakan kata-kata asing (bahasa 

Inggris). 
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Contoh lain ( 2, 3 4, 8), penggunaan kata ‘automaticly’ oleh yang bertujuan 

menunjukkan intelektualnya. Kemampuan pengguna yang dapat berbahasa 

Inggris sebagai wujud intelektualitas, yang walaupun ia dapat menggunakan 

bentuk ‘secara otomatis’ untuk kata automaticly. Demikian pula kata 

‘platform’. ‘Platform’ sudah umum digunakan, khususnya yang berkaitan 

dengan partai politik. Meskipun ‘platform’ memiliki padanan dalam bahasa 

Indonesia ‘rencana kerja’. Perlu kita ketahui pengguna kata ini adalah Akbar 

Tanjung (Ketua Umum Partai Golkar). Untuk kata ‘shift’ , sebenarnya ada 

padanan katanya, yaitu ‘giliran’. Akan tetapi seorang jurnalis lebih cenderung 

menggunakan kata ‘shift’ . Kata ini sering digunakan khususnya berhubungan 

dengan karyawan/buruh. Dan untuk bentuk ‘business friendly’, bila kita 

jelaskan dalam bahasa Indonesia  akan panjang. Business friendly dapat 

berarti sebuah bentuk bisnis yang sifatnya untuk mendorong penjualan lebih 

tinggi untuk meningkatkan total penerimaan untuk kepentingan sendiri 

(teman). 

b. Bertujuan untuk menonjolkan dialek 

Percakpan antara Yu Jum (pembantu) dan Beine Klobot (tulisan Darmanto 

Jatman) tentang cucunya Ciprut, yang berumur dua setengan tahun, yang 

mengatai Beine Klobot “nyonyek giye” (monyet gila). Yu jum hanya 

tersenyum dan berkata: 

(15) Boten ngertos, Panjenengan yang tahu (Kedaulatan Rakyat, Selasa, 23 

Desember 2003, Hal. 18) 

Yu Jum yang seorang pembantu berbicara dalam bahasa Jawa kepada 

majikannya. Dalam hal ini ia menggunakan bahasa Jawa kepada majikannya, 

selain terasa hormat juga untuk mengakrabkan kepada majikannya. Contoh 

lain dapat ditemukan pada kalimat 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17. Masing-masing 

contoh ini memiliki ‘daya’ tersendiri untuk tujuan penggunaannya. Penulis 

mempunyai tujuan untuk menonjolkan dialek yang mudah dipahami oleh 

pembaca. 

Aspek lain yang perlu dipahami dalam penggunaan alih kode dan campur 

kode dalam surat kabar ini dalam hal penggunaan/penonjolan dialak adalah 
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sasaran konsumen. Surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Merapi adalah surat 

kabar kebanggan rakyat Yogyakarta dan sekitarnya. Sehingga hal ini dapat 

dipahami begitu banyaknya alih kode dan campur kode ke dalam bahasa 

Jawa. Namun tidak menutup kemungkinan ada penggunaan alih kode dan 

campur kode untuk surat kabar yang beredar secara nasional seperti pada 

contoh 6 dan 7 (Harian Kompas). 

c. Bertujuan untuk menyitir suatu pendapat 

Seperti pernyataan Menko Polkam:  

(16) ‘Belum ada indikasi serangan teror baru di negeri kita pada Hari Ntal dan 

Tahun Baru, tetapi kenyataanya ada sel-sel teroris di dunia ini. Karena itu 

kita jangan Under-estimate seolah-olah aman-aman saja’. (Kedaulatan 

Rakyat. Rabu, 23 Desember 2003 halaman 1): 

 Under estimate adalah sebuah bentuk yang disitir dari pendapat Menko 

Polkam. Under estimate digunakan oleh penuturnya (Menko Polkam) sebagai 

sebuah pernyataan dari seseorang yang memiliki legitimasi untuk menyatakan 

hal itu. Ada sebuah pernyataan untuk mengingatkan kepada khalayak tentang 

suatu keadaan yang patut diwaspadai. 

d. Bertujuan untuk menegaskan suatu pendapat. 

Pendapat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Bantul dalam rapat 

paripurna tentang pernyataan penolakan terhadap pembangunan Stadion Olah 

Raga (SOR) oleh LSM dan mengatasnamakan rakyat, dinilai bukan mewakili 

rakyat: 

(17)  Bahkan FKB menunjuk sebuah kelompok yang namanya dinilai sangat 

nggegirisi, seolah-olah mampu “menyapu dan meratakan” semuanya 

dan selalu ingin tampil ke depan mengatasnamakan rakyat (Kedaulatan 

Rakyat. Selasa 23 Desember 2003 Halaman 3)  

Penggunaan kata nggegirisi untuk meyakinkan/menegaskan bahwa kata ini 

mampu mewakili keberadaan yang seolah-olah mampu dan meratakan 

semuanya dan selalu ingin tampil ke depan mengatasnamakan rakyat, yang 

walaupun kontrakdiktif dengan kenyataan sesungguhnya.  

e. Bertujuan untuk menghormati  orang lain 
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Dalam kalimat (15) terdapat kata Panjenengan: 

‘Boten ngertos, Panjenengan yang tahu (Kedaulatan Rakyat, Selasa, 23 

Desember 2003, Hal. 18). 

Penggunaan ‘Panjenengan’ bertujuan untuk menghormati majikan. Ia sangat 

tidak hormat bila memanggil majikannya dengan kamu atau kowe 

f. Bertujuan untuk bergurau 

Ragam bahasa  Jurnalistik banyak disampaikan dalam bentuk tulisan yang 

informal. Ragam itu disampaikan secara santai bahkan bertujuan untuk 

bergurau, misalnya: 

(18)  Beine Klobot kaget banget sampai gemetaran dan ngos-ngosan, 

bolehnya bernafas karena Ciprut, umur dua setengah tahun, cucunya, 

marah sembari nyerocos (Kedaulatan Rakyat, Selasa, 23 Desember 

2003, Halaman 1). 

Penulis artikel ini menggunakan kata ngos-ngosan dan nyerocos sebagai 

sebuah bentuk untuk menimbulkan kesan santai bahkan untuk bergurau. 

Ngos-ngosan dapat berarati keluarnya nafas tidak beraturan dan kelelahan 

(mungkin bunyinya ngos-ngos). Sedangakan nyerocos dapat berarti ia 

berbicara tiada henti-hentinya bahkan asal bunyi tanpa arah yang jelas 

(barangkali seperti bunyi berondong jagung cos... cos... sambil 

memoncongkan mulut hingga keluarnya air ludah)  

 

 

4. Penutup 

Alih kode dan campur kode bukan saja lumrah tetapi juga bersifat alamiah. Hal 

ini berbentuk penggunaan unsur dari suatu bahasa tertentu dalam kata, frasa, klausa, 

kalimat atau wacana bahasa lain. Penggunaan ini mengacu kepada prinsip bahasa 

yang singkat, mudah dicerna atau pula ingin menunjukkan identitas sosial. Hadirnya 

alih kode dan campur kode wujud kemampuan pengguna bahasa yang dapat 

berbahasa lebih dari satu. Seperti halnya seorang jurnalis yang mentransfer kode-kode 

kepada pembacanya. 
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Hadirnya alih kode dan campur kode dalam surat kabar merupakan barometer 

bagi penentuan identitas sang jurnalis. Bentuk-bentuk yang ia  tampilkan berupa kata, 

frasa, bentuk reduplikasi, bentuk baster, ungkapan idiomatik, dan klausa. Alih Kode 

dan campur kode ini dilakukanya bertujuan untuk menunjukkan intelektualitas, 

menyitir suatu pendapat, menonjolkan dialek, menegaskan suatu pendapat, 

menghargai orang lain dan untuk menimbulkan rasa humor. 
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