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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk alih kode dan campur kode pada novel 

Kuantar ke Gerbang karya Ramadhan K.H. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif analitik, yaitu metode yang data-datanya bukan berbentuk angka statistik, 

melainkan bentuk kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Pada 

novel ini alih kode menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Belanda. Campur kode 

menggunakan bahasa Sunda, Jawa, Belanda, dan Bahasa Inggris. Penyebab campur kode 

berupa identikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan dan 

menafsirkan. Wujud campur kode berupa kata, frase, baster, idiom, dan klausa. 

Kata kunci: Analisis, Alih kode, Campur kode 

Abstract 

This research aims to determine the form of code switching and code mixed in the novel 

Kuantar ke Gerbang Ramadhan KH The method used was a descriptive analytic method, 

the method which the data is not the form of statistics, but a qualitative form. Data 

collection techniques using documentary. At the novel used of code switching Sundanese 

and Dutch. Code mixing used Sundanese, Javanese, Dutch, and English. Cause of 

interference in the form of code identikasi role, variety identification, and the desire to 

explain and interpret. Form of intervention in the form of a code word, phrase, baster, 

idioms, and clauses. 

Keyword : Analyze, Code Switching, Code Mixing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Penggunaan bahasa tidak hanya terpaku pada 

satu jenis bahasa. Bahasa dilaksanakan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Saat ini, 

pengguna bahasa bersifat bilingualisme dan multilingualisme sehingga variasi bahasa 

muncul dalam berkomunikasi. Tanpa disadari dalam variasi bahasa tersebut terjadi 

peristiwa alih kode dan campur kode. Pemahaman mengenai penggunaan alih kode dan 

campur kode masih minim baik pada wacana lisan maupun tulisan termasuk penggunaanya 

pada novel Kuantar ke Gerbang . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk 

alih kode dan campur kode pada novel Kuantar ke Gerbang karya Ramadhan K.H. 

 

2. Metodologi Penelitian  

Penelitian ini berbentuk kualitatif. Tempat penelitian tidak terikat namun dilakukan 

dengan di Tanjungpinang.Penelitian ini dilaksanakan selama April-Mei. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Hubberman, aitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a. Alih Kode 

Alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode yang satu ke kode yang lain 

(Suwito, 1996:80). Alih kode intern adalah alih kode yang terjadi antarvarian bahasa 

atau alih varian (Suwito, 1996:81). Di dalam novel ini ditemukan alih kode intern, yaitu 

“Kumaha Eulis, betah di dieu?” (Bagaimana cantik, betah di sini?”). Alih kode ekstern 

adalah alih kode yang terjadi dari bahasa asli ke bahasa asing (Suwito, 1996:81). Di 

dalam novel ini ditemukan alih kode ekstern, yaitu “Zo, alles is klaar …” (“Nah, 

sekarang sudah kelar…”). 

b. Campur Kode 

Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa bilamana dua orang mencampur dua 

atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsur-unsur yang menyisip tersebut tidak 

lagi mempunyai fungsi sendiri ( Suwito dalam Wijana dan Rohmadi, 2006:71). 

Penyebab terjadi campur kode, yaitu identifikasi peranan (register, sosial, edukasional), 

identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan (Suwito, 

1996:90-91). (Suwito (1996:89) membagi Campur kode menjadi dua jenis: 

1. Campur Kode Ke Dalam (Inner Code Mixing) adalah campur kode dengan unsur-

unsur yang bersumber dari bahasa asli atau bahasa serumpun. 

1.1. Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Sunda 

Teks Penyebab 

“Barangkali pada Mang Bajuri.” 

(“Bajuri pada paman Bajuri) 

Campur kode pada teks ini disebabkan oleh 

identifkasi peranan register. Dalam teks ini 

terlihat peran Bajuri sebagai Mang yang berasal 

dari bahasa Sunda yang berarti paman. 

 

1.2. Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Jawa 

Teks Penyebab 

Kusno itu lelaki lananging jagad. 

(Kusno itu lelaki pria yang 

sempurna.) 

Campur kode pada teks ini disebabkan oleh 

identifikasi ragam. 

Kata lananging jagad yang berarti pria sempurna 

digunakan sebagai ragam bahasa yang 

digunakan dengan menggunakan gaya bahasa. 



2. Campur Kode Keluar (Ektern Code Mixing) 

Campur kode keluar (Ektern Code Mixing) adalah campur kode dengan unsurnya 

bersumber dari bahasa asing (Suwito, 1996:89). 

2.1. Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Belanda 

Teks Penyebab 

“Mengapa? Tak jadi soal ia studen. 

(“Mengapa? Tak jadi soal mahasiswa.) 

Campur kode pada teks ini disebabkan 

identifikasi peranan edukasional. Pada 

masa tersebut kata studen yang berarti 

mahasiswa memiliki peran yang sangat 

istimewa. 

 

2.2. Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Inggris 

Teks Penyebab 

Bertindaklah correct  dan sopan selama 

kamu jauh dari Papi. 

(Bertindaklah dengan benar dan sopan 

selama kamu jauh dari Papi.) 

Campur kode pada teks ini disebabkan 

oleh identifikasi peranan edukasional. 

Penggunaan kata correct yang berarti 

dengan benar menunjukkan bahwa 

penutur memiliki pengetahuan dan 

pendidikan yang tinggi. 

 

3. Campur Kode Campuran (Hybrid Code Mixing) 

Campur Kode Campuran (Hybrid Code Mixing) merupakan campur kode yang 

melibatkan bahasa daerah dan bahasa asing ( Indra dalam Rohmani, 2012:68). 

3.1. Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Belanda dan Bahasa Jawa 

Teks Keterangan 

“ God verdem…” 

dan “Kowe anak-

anak kampong, 

inlander kurang 

ajar,” dan 

sebagainya. 

(“Semoga Tuhan 

melaknat…” dan 

“Kamu anak-anak 

kampung pribumi 

kurang ajar,” dan 

sebagainya.) 

Campur kode pada teks ini disebabkan oleh identifikasi 

peranan register. God verdem yang memilki arti Semoga 

Tuhan melaknat adalah bahasa Belanda dan si penutur 

memang beasal dari Belanda. 

Campur kode pada teks ini disebabkan oleh identifikasi 

ragam. Kowe yang memilki arti kamu digunakan oleh penutur 

sesuai tempat ia berada, yaitu pulau Jawa 

Campur kode pada teks ini disebabkan oleh identifikasi 

ragam. Kampong yang memiliki arti kampung digunakan oleh 

penutur sesuai tempat ia berada. 

Campur kode pada teks ini disebabkan oleh identifikasi 

peranan register. inlander yang memilki arti penduduk 

pribumi adalah bahasa Belanda dan si penutur memang beasal 

dari Belanda. 

 

3.2. Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa 

Teks Penyebab 

Dan sekali lagi suamiku 

mengulang ajaran Sir Olive 

Lodge no sacrifie is wasted, 

tulisnya, dengan disambungnya 

dalam bahasa Jawa Jer basuki 

mawa beya. 

- Campur kode pada teks ini disebabkan oleh 

identifikasi peranan edukasional.  No sacrifie is 

wasted yang berarti tak ada pengorbanan yang 

sia-sia adalah kutipan kata-kata dari seseorang. 

Hal ini yang menunjukkan bahwa penutur adalah 

orang yang memilki pengetahuan luas. 



(Dan sekali lagi suamiku 

mengulang ajaran Sir Olive 

Lodge tak ada pengorbanan 

yang sia-sia, tulisnya, dengan 

disambungnya dalam bahasa 

Jawa kebahagiaan memerlukan 

biaya.) 

 

- Campur kode pada teks ini disebabkan oleh 

identifikasi ragam. Jer basuki mawa beya yang 

berarti kebahagiaan memerlukan biaya adalah 

gaya bahasa yang berasal dari bahasa Jawa 

Halus. Hal ini menandakan bahwa si penutur 

mampu menyebutkan gaya bahasa lain yang 

setara dengan kutipan yang ia ambil dari orang 

lain. 

 

4. Wujud Campur Kode 

Menurut Suwito (1996:92-94) wujud campur kode terbagi atas: 

a. Penyisipan Unsur-Unsur Berupa Kata 

� “Barangkali pada Mang Bajuri.” 

b. Penyisipan Unsur-Unsur Berupa Frase 

� “Cita-cita saya adalah democratische Republiek dan Soviet Republiek.” 

c. Penyisipan Unsur-Unsur Berupa Baster 

� Waktu pulang dari gedung soieteit itu kami berjalan kaki. 

d. Penyisipan Unsur-Unsur Berupa Idiom 

� Kusno itu lelaki lananging jagad. 

e. Penyisipan Unsur-Unsur Berupa Klausa 

� “God verdem…” dan “ Kowe anak-anak kampong, inlander kurang ajar,’ 

dan sebagainya. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian diambil simpulan, alih kode pada novel tersebut 

menggunakan dua bahasa, yaitu (1) alih kode intern, dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Sunda dan (2) alih kode ekstern, dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda. Campur kode 

pada novel tesebut menggunakan empat bahasa, yaitu (1) campur kode ke dalam, antara 

bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa; (2) 

campur kode keluar, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda, antara bahasa 

Indonesia dengan bahasa Inggris; dan (3) campur kode campuran, antara bahasa Indonesia 

dengan bahasa Belanda dan bahasa Jawa, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris 

dan bahasa Jawa. Penyebab terjadinya campur kode ada novel ini adalah identifikasi 

peranan (register, sosial, dan eduaksional), identifikasi ragam, dan keinginan untuk 

menjelaskan dan menafsirkan. Wujud campur kode pada novel ini, yaitu penyisipan unsur-

unsur berupa kata, frase, baster, idiom, dan klausa. 

Saran pada penelitian ini adalah Pada novel Kuantar ke Gerbang ini tidak hanya dapat 

dikaji dari segi alih kode dan campur kode, namun dari sub ilmu sosiolinguistik lainnya. 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji subilmu sosiolinguistik selain alih kode 

dan campur kode. Penelitan mengenai aspek kebahasaan masih kurang mendapat 

perhatian. Diharapkan peneltian selanjutnya yang menggunakan objek kajian sastra dapat 

mengkaji dari segi kebahasaan. Peneliti mengharapkan aspek alih kode dan campur kode 

dimasukkan ke dalam pelajaran bahasa Indonesia agar siswa mengenal keberagaman dan 

variasi bahasa. 



Daftar Pustaka 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta. 

Chaer, Abdul. 2009. Sintaksis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta 

Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. Sosiolinuistik Perkenalan Awal. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Dwiloka, Bambang dan Rati Riana. 2005. Teknik Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Rineka 

Cipta.  

Hendrik, Maulina. 2011. “Analisis Campur Kode dan Alih kode pada Novel Ayat-Ayat 

Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy”. Tanjungpinang. Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra FKIP UMRAH (belum diterbitkan). 

Hernawati, Ratna. 2010. “ Analisis Gejala Campur Kode Pada Kumpulan Cerpen Lebaran 

Di Karet, Di Karet Karya Umar Kayam dan Rencana Pembelajarannya di SMA”.  

PBS FKIP UNTIRTA (belum diterbitkan). 

Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistik Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia. 

Mahsun. 2005. Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 

Pateda, Mansoer. 1987. Sosiolinguistik. Bandung: Angkasa. 

Tim Penulis. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Gramedia. 

Ramadhan K.H. 2011. Kuantar ke Gerbang. Yogykarta: Bentang Pustaka. 

Rohmani, Siti. 2012. “Analisis Alih Kode dan Campur Kode Novel Negeri 5 Negara Karya 

Ahmad Fuad”. PBS FKIP UNS (lib.uns.ac.id). 

Sobur, Alex.2009. Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Suwito. 1996. Sosiolinguistik. Surakarta: UNS Press. 

Wijana, I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2006. Sosiolinguistik Kajian Teori dan 

Analisis. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 

Wojowasito. 2003. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 

 


