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Abstrak  

      Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai campur kode dalam 

surat kabar Batam Pos rubrik opini edisi 11 Januari-11 Maret 2013, yaitu mengenai bentuk 

campur kode pada tataran kata, frasa, idiom, kata ulang, dan klausa serta jenis campur 

kode. Metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan membuat deskripsi; gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai data. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik dokumentasi. Hasil penelitian campur kode yang terdapat dalam surat kabar Batam 

Pos rubrik opini sebanyak 112 buah: campur kode kata sebanyak 55 buah, campur kode 

frasa sebanyak 49 buah, campur kode kata ulang sebanyak 2 buah, campur kode idiom 

sebanyak 3 buah dan campur kode klausa sebanyak 3 buah, sedangkan jenis campur kode 

yang ditemukan berupa campur kode ke luar (outer code mixing).  

 

Kata Kunci : Analisis, Campur Kode 

 

Abstract 

      This study aims to get the description of code mixing in Batam Pos newspaper in 

opinion rubric edition January 11 to March 11, 2013, which is the form of code mixing at 

the level of words, phrases, idioms, repeated words, and clauses as well as the type of code 

mixing. The method used in the research is descriptive with qualitative approach, the aims 

is to create a description; systematic description, factual and accurate information on the 

data. Techniques of data collection was documentation. The results shows that code mixing 

in the Batam Pos newspaper consists of 112 pieces: code mixing words are 55 pieces, code 

mixing phrases are 49 pieces, repetition of code mixing words are 2 pieces, code mixing of 

idioms are 3 pieces and code mixing clauses are 3 pieces, meanwhile the code mixing 

types are found is the outer code mixing. 

Keywords: Analysis, Code Mixing 

 

 

 



 
 

1. Pendahuluan  

Secara sosiolinguistik masyarakat Indonesia merupakan masyarakat bilingual dan 

multilingual. Hal  inilah yang menyebabkan terjadinya gejala kebahasaan berupa peristiwa 

campur kode. Pemilihan gejala kebahasaan berupa campur kode yang digunakan penulis 

dalam surat kabar Batam Pos rubrik opini karena gejala kebahasaan ini sering sekali terjadi 

baik dalam tutur kata maupun tulisan seseorang.  Hal ini terjadi karena arus globalisasi 

yang pesat dan menuntut seseorang untuk dapat menyerap informasi sebanyak mungkin 

dengan menguasai bahasa ibu (mother tounge) dan bahasa kedua (second tounge). Seperti 

halnya para penulis dalam rubrik opini ini yang menyerap dan menggunakan bahasa asing 

dalam tulisannya. Namun, sikap yang lebih mengedepankan kosa kata asing, merupakan 

sikap yang tidak sesuai dengan semangat berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, fenomena 

kebahasaan ini tentu saja menarik untuk diteliti karena dapat menambah wawasan 

keilmuan linguistik khususnya bidang sosiolinguistik.  

 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai 

campur kode dalam surat kabar Batam Pos rubrik opini edisi 11 Januari-11 Maret 2013, 

yaitu mengenai bentuk campur kode pada tataran kata, frasa, idiom, kata ulang, dan klausa 

serta jenis campur kode yang digunakan oleh penulis dalam surat kabar Batam Pos rubrik 

opini. 

 

Penelitian relevan yang peneliti gunakan sebagai relevansi dalam penelitian antara 

lain, Analisis Campur Kode dan Alih Kode dalam Novel Ayat-ayat Cinta Karya 

Habiburahman El Shirazy oleh Maulina Hendrik tahun 2011. Penelitian tersebut 

menganalisis bentuk campur kode dan jenis-jenis alih kode yang terdapat dalam novel. 

Adapun hasil penelitian campur kode tersebut sebanyak 99 buah antara lain penyisipan 

berupa kata, frasa, klausa, reduplikasi serta idiom, sedangkan alih kode terdapat 14 buah. 

Penelitian lainnya yaitu,  Analisis Campur Kode dalam Bahasa Tulis Remaja di Rubrik 

Surat-surat Majalah Gadis Edisi Maret-Mei 2009 oleh Anida Oktarita tahun 2010. 

Penelitian ini mengenai pemakaian bahasa tulis dalam rubrik surat-surat majalah Gadis 

berupa jenis dan bentuk campur kode. Adapun hasil penelitian ini berupa penyisipan unsur 

berupa kata, frasa, baster, idiom, pengulangan kata, dan klausa. Sedangkan jenis campur 

kodenya berupa campur kode ke dalam, campur kode ke luar, dan campur kode gabungan 

(campur kode ke dalam dan keluar). 
 

2. Pembahasan  

 Campur kode adalah penggunaan dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan 

unsur-unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa lainnya yang tidak mempunyai fungsi 

sendiri (Suwito, 1996:90). Campur kode terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu penyisipan 

unsur berbentuk kata, frasa, idiom, kata ulang, dan klausa. Penyisipan unsur berbentuk kata 

misalnya: Fee yang didapatkan bisa mengalir ke kantong pribadi tanpa bagi-bagi dengan 

guru yang lain. Fee artinya biaya, berdasarkan pemaknaan katanya termasuk ke dalam 

jenis kata benda (nomina). Penyisipan unsur berbentuk frasa misalnya: Global warming ini 

tidak hanya tubuh manusia panas, tapi bisa ke arah kematian. Global Warming artinya 

pemanasan global, berdasarkan pemaknaan katanya termasuk ke dalam frasa verba. 

Penyisipan unsur berbentuk idiom misalnya: Kini, kisah kebesaran itu memang telah 

menjadi the glory of the past. The glory of the past artinya kebanggaan terhadap masa lalu. 

Penyisipan unsur berbentuk kata ulang  misalnya: Begitu pula dengan pemahaman 

mahasiswa menjadi lebih baik dengan memberikan variasi dengan diselingi joke-joke 

segar. Joke-joke artinya lelucon-lelucon termasuk ke dalam bentuk kata ulang murni. 

Penyisipan unsur berbentuk klausa misalnya: Partisipasi dan terbentuknya penguatan 

pemerintahan yang baik dan bersih good and clean govermance. Good and clean 



 
 

govermance artinya pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan data di atas dapat 

terlihat bahwa telah terjadi peristiwa campur kode dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa 

Inggris berupa serpihan-serpihan bahasa yang tidak mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 

Oleh karena itu, campur kode di atas termasuk ke dalam jenis campur kode ke luar (outer 

code mixing), yaitu campur kode yang terjadi antara bahasa sendiri dengan bahasa asing 

atau tidak serumpun, seperti bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris, atau sebaliknya 

bahasa Inggris beralih ke bahasa Indonesia 

 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

 Setelah melakukan analisis data dalam surat kabar Batam Pos rubrik opini, maka dapat 

dikemukakan beberapa simpulan yaitu, campur kode yang terdapat dalam surat kabar 

Batam Pos rubrik opini edisi 11 Januari-11 Maret 2013 sebanyak 112 buah. Adapun 

campur kode tersebut antara lain berupa penyisipan unsur-unsur berbentuk kata sebanyak 

55 (lima puluh lima) buah kata. Penyisipan unsur-unsur yang berbentuk frasa sebanyak 49 

(empat puluh sembilan). Penyisipan unsur-unsur yang berbentuk kata ulang (reduplikasi) 

sebanyak 2 (dua) buah, yaitu berupa pengulangan kata nomina. Penyisipan unsur-unsur 

yang berbentuk ungkapan atau idiom sebanyak 3 (tiga) buah dan penyisipan unsur-unsur 

yang berbentuk klausa sebanyak 3 (tiga) buah. Penyisipan unsur yang berbentuk baster 

tidak ditemukan. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa merupakan bentuk campur 

kode yang paling sering digunakan penulis dalam bahasa tulisnya di surat kabar Batam Pos 

rubrik opini edisi 11 Januari-11 Maret 2013.  

      Jenis campur kode yang terdapat dalam surat kabar Batam Pos rubrik opini edisi 11 

Januari-11 Maret 2013 adalah campur kode ke luar (outer code mixing), sedangkan campur 

kode ke dalam (inner code mixing), tidak ditemukan dalam surat kabar Batam Pos rubrik 

opini. 

Berdasarkan pembahasan dan hasil simpulan penelitian, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran, yaitu penelitian yang berkaitan dengan campur kode sangat menarik untuk 

diteliti dan dapat ditemukan tidak hanya dalam bahasa lisan namun juga pada bahasa 

tulisan, termasuk dalam surat kabar Batam Pos rubrik opini dan pada surat kabar lainnya. 

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang berminat 

untuk meneliti campur kode khususnya dalam surat kabar, serta dapat bermanfaat pula bagi 

pembacanya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penulis 

dalam surat kabar khususnya pada rubrik opini. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam 

penulisan campur kode yang akan digunakan dalam tulisannya dan diharapkan penulis 

untuk tidak berlebihan menyisipkan unsur bahasa asing dalam tulisannya apalagi jika 

istilah tersebut sudah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, karena sikap yang 

lebih mengedepankan kosa kata asing tidak sesuai dengan semangat berbahasa Indonesia. 
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