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ABSTRAK 

Wati, Neti Uspita. 2014. Analisis Alih Kode dan Campur Kode pada Masyarakat 
Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Skripsi. 
Pembimbing I: Titik Dwi Ramthi Hakim, M.Pd. Pembimbing II: Hj. Dewi Murni, 
M.Hum. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Maritim 
Raja Ali Haji. Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 
 
Kata Kunci: Analisis, Alih Kode, Campur Kode 
 

Alih kode dan campur kode adalah peristiwa sosiolinguistik yang terjadi di 
kalangan masyarakat bilingual maupun multilingual dengan disadari atau tanpa 
disadari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk alih 
kode dan campur kode pada masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan 
Senayang, Kabupaten Lingga. 

Penelitian ini menggunakan metode deskripstif analitik. Objek yang 
diteliti adalah tuturan masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, 
Kabupaten Lingga. Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai masyarakat yang 
bilingualisme dan multilingualisme, masyarakat tutur ini mempunyai bahasa-
bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari agar saling mengerti. 
Masyarakat ini menguasai bahasa Melayu karena bahasa tersebut merupakan 
bahasa pertama yang dikuasai.  

Simpulan dari penelitian ini yaitu alih kode pada tuturan masyarakat Desa 
Pulau Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga terdapat 1) alih kode 
intern, dari bahasa Indonesia ke bahasa Melayu, atau dari bahasa Melayu ke 
bahasa Indonesia; 2) alih kode ekstern, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 
Campur kode pada tuturan masyarakat ini yaitu berupa 1) campur kode ke dalam 
antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu; dan 2) campur kode ke luar antara 
bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris; dan antara bahasa Indonesia dengan 
bahasa Arab.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

ABSTACT 
 
Wati, Neti Uspita. 2014. An Analysis of the code switch and code mixed on society 
of Pulau Batang Village Subdistrict Senayang District Lingga. Scripsi. 
Tanjungpinang: Indonesian Literature and Language Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, University of Maritim Raja Ali Haji. 
Advisor: Titik Dwi Ramthi Hakim, M.Pd. Co-advisor: Hj. Dewi Murni, M.Hum. 
 
Keyword : Analysis, Code Switching, Code Mixing. 
 

Code switching and code mixing is a sociolinguistic events that occur in a 
bilingual or multilingual society by consciously or unconsciously. The purpose of 
this study was to analyze the forms of code switching and code mixed in Pulau 
Batang’s village communities, Senayang District, at Lingga regency. 

The research used a descriptive analytic method. The object under study is 
a public utterances in Pulau Batang’s village communities, Senayang District, at 
Lingga regency. The analysis in this research is a bilingualism and 
multilingualism society, the speech community has used languages in everyday 
communication in order to understand each other. Pulau Batang’s village 
communities was mastered Malay language, because it was became the first 
language that they mastered.  

The conclusions of this research are the code switching at the speech 
community of Pulau Batang’s village communities, Senayang District, at Lingga 
regency there are 1) inter-code switching, from Indonesia to Malay or Malay to 
Indonesian; 2) external code switching, from Indonesian to English. Mixed code 
in the speech community is in the form 1) inner code mixing between the 
Indonesian and Malay; 2) outer code mixing between Indonesian with English, 
and between Indonesian with Arabic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Pendahuluan 
 
  Fungsi bahasa yang terutama adalah sebagai alat untuk bekerja sama atau 
berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk 
berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara lain, misalnya isyarat, 
lambang-lambang gambar atau kode-kode tertentu lainnya. Tetapi dengan 
bahasa komunikasi dapat berlangsung lebih baik dan lebih sempurna (Chaer, 
2006:2). 
  Chaer (2006:3) mengatakan setiap bahasa sebenarnya mempunyai 
ketepatan atau kesamaan dalam hal tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, dan 
tata makna. Tetapi karena berbagai faktor yang terdapat dalam masyarakat 
pemakai bahasa itu, seperti usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan profesi, 
dan latar belakang budaya daerah, maka bahasa itu menjadi tidak seragam 
benar. Bahasa itu menjadi beragam. Mungkin tata bentuk dan tata katanya, 
dan mungkin juga tata kalimatnya. 
  Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan alat interaksi yang hanya 
dimiliki manusia (Chaer, 2010:11). Bahasa termasuk dalam kategori 
kebahasaan yang terdiri dari dialek-dialek tiap-tiap penuturnya. Saling 
mengerti/Mutual Inteligibility dan dianggap oleh penuturnya sebagai suatu 
kelompok kebahasaan yang sama. Dengan kata lain, bahasa terdiri dari dialek 
yang dimiliki oleh sekelompok penutur tertentu yang sewaktu berkomunikasi 
satu sama lain dapat saling mengerti (Aslinda dan Syafyahya, 2010:8). 
Anggota dalam kelompok sosial ini yang disebut masyarakat tutur. 
  Bahasa itu bervariasi karena anggota masyarakat penutur bahasa sangat 
beragam, dan bahasa itu sendiri digunakan untuk keperluan yang beragam 
pula (Chaer, 2007:61). Adanya berbagai macam dialek dan ragam bahasa 
menimbulkan masalah, bagaimana kita harus menggunakan bahasa itu di 
dalam masyarakat (Chaer, 2007:63). 
  Dalam masyarakat yang bilingual maupun multilingual seringkali terjadi 
peristiwa yang disebut alih kode, yaitu beralihnya penggunaan suatu kode 
(entah bahasa atau pun ragam bahasa tertentu) ke dalam kode yang lain 
(bahasa atau ragam bahasa lain). Alih kode dapat juga terjadi karena sebab-
sebab lain. Misalnya karena perubahan situasi, atau topik pembicaraan (Chaer, 
2007:67). 
  Dialek Bahasa Melayu di Kepulauan Riau bermacam-macam. 
Masyarakatnyapun menggunakan bahasa masing-masing di tempat mereka 
tinggal. Masyarakat yang menggunakan Bahasa Melayu Senayang salah 
satunya yaitu di Desa Pulau Batang tepatnya di Tekoli. Tekoli merupakan 
salah satu dari pulau yang ada di Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, 
Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Desa Pulau Batang 
(Tekoli) adalah desa yang terletak di selatan Pulau Senayang sebagai 
kecamatan yang berjarak jauh dari Senayang dengan jarak tempuh 3 jam 
menggunakan speed boat. 
  Masyarakat Desa Pulau Batang mempunyai bahasa dan dialek yang 
berbeda-beda. Mayoritas dari masyararakat menggunakan bahasa Melayu 
sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama. 



 
 

  Tuturan masyarakat di Lingga khususnya di Desa Pulau Batang juga 
mempunyai masalah kedwibahasaan yaitu alih kode dan campur kode. 
Masyarakat tersebut secara tidak sadar banyak menggunakan alih kode dan 
campur kode dalam berbahasa atau komunikasi sehari-hari.Mereka tidak 
mengetahui bahwa dalam tuturan saat berkomunikasi baik dengan sesama 
masyarakat setempat maupun dengan masyarakat bahasa lain telah melakukan 
alih kode dan campur kode. 

Dari observasi penulis lakukan inilah yang menjadi dasar penulis tertarik 
untuk meneliti tentang “Analisis Alih Kode dan Campur Kode pada 
Masyarakat Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.” 
Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan proses 
penggunaan bentuk alih kode dan campur kode pada masyarakat Desa Pulau 
Batang. 
  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah bentuk alih kode pada masyarakat 
Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga? (2) 
Bagaimanakah bentuk campur kode pada masyarakat Desa Pulau Batang, 
Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode sangat berperan penting dalam penelitian, sehingga perlu diketahui 
metode penelitian itu sendiri. Menurut Arikunto (2010:262) metode penelitian 
adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.  

Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitik. Menurut 
McCall dan Simmons dalam (Mulyana, 2010:173) metode deskriptif analitik 
merupakan usaha penelitian dengan menggunakan beberapa metode yang 
tujuannya pengamatan terlibat. Deskripsi analitik lebih dari sekedar uraian 
jurnalistik, melainkan menggunakan konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan 
generalisasi empiris dari suatu teori ilmiah sebagai panduan dasar dalam 
menganalisis dan menyajikan laporan penelitian. Selain itu, metode ini 
menggunakan koleksi, klasifikasi, dan laporan fakta yang menyeluruh dan 
sistematik. 

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan bentuk alih kode dan 
campur kode pada masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, 
Kabupaten Lingga melalui tuturannya. Data tersebut dideskripsikan mulai dari 
koleksi, mengklasifikasi hingga laporan fakta secara menyeluruh bukan 
menggunakan angka melainkan dalam kualitatif. 

Subjek dalam penelitian ini yaitu 11 informan dari 106 orang masyarakat 
tutur RT V, RW III, Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten 
Lingga. Subjek ditentukan 10% dari 106 orang penduduk tersebut yang 
diambil dengan cara probability sampling dan sistematis. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan atau observasi, 
wawancara/Interview (interviu), teknik rekam, dan teknik catat. 

 



 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
  Penelitian mengenai alih kode dan campur kode pada masyarakat Desa 
Pulau Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, dilakukan dari bulan 
Mei sampai Juni 2014. Dalam masyarakat Desa Pulau Desa Pulau Batang, 
Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga terdapat alih kode, baik alih kode 
intern maupun alih kode ekstern.  
  Alih kode yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu dari bahasa Indonesia 
ke dalam bahasa daerah atau bahasa asing atau sebaliknya, dari bahasa daerah 
atau bahasa asing ke bahasa Indonesia. Peralihan bahasa tersebut terdiri dari 
bahasa Indonesia ke bahasa Melayu atau bahasa Inggris, dan dari bahasa 
Melayu ke bahasa Indonesia. 
  Alih kode tersebut terjadi karena ada penyebab yang membuat seseorang 
melakukan alih kode dalam tuturannya. Chaer dan Agustina (2010:108) 
mengatakan yang termasuk penyebab alih kode adalah pembicara atau 
penutur, pendengar atau lawan tutur, perubahan situasi dengan hadirnya orang 
ketiga, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, perubahan topik 
pembicaraan. Penyebab alih kode pada masyarakat Desa Pulau Batang, 
Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga juga terdapat dalam pendapat 
Widjajakusumah dalam (Chaer dan Agustina, 2010:112) tentang terjadinya 
alih kode dari Bahasa Sunda ke Bahasa Indonesia diantaranya adalah karena 
kehadiran orang ketiga, beralihnya suasana bicara, ingin dianggap “terpelajar”, 
ingin menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam Bahasa Sunda, dan 
terpengaruh lawan bicara yang beralih ke Bahasa Indonesia. Selain itu, 
penyebab dalam tuturan alih kode dalam tuturan masyarakat Desa Pulau 
Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga juga terjadi karena agar 
lebih santai dalam berkomunikasi.  
  Selain itu, juga terdapat campur kode, baik campur kode ke dalam maupun 
campur kode ke luar dalam tuturan masyarakat Desa Pulau Batang, 
Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga. Dalam masyarakat Desa Pulau 
Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, terdapat beberapa bahasa 
yang unsur-unsurnya disisipkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga terjadi 
campur kode. Dalam masyarakat tersebut  terdapat campur kode ke dalam 
(inner code-mixing) dan campur kode ke luar (outer code-mixing). Campur 
kode yang terjadi dalam masyarakat tersebut yaitu campur kode antara bahasa 
Indonesia dengan bahasa Melayu, antara bahasa Indonesia dengan bahasa 
Inggris, dan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ada beberapa hal 
yang dapat menjadi penyebab terjadinya campur kode. Menurut Suwito 
(1996:90-91) penyebab atau alasan yang mendorong terjadinya campur kode, 
antara lain identifikasi peranan (register, sosial, dan edukasional penutur), 
identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. 
Penyebab tersebut menjadi penyebab campur kode dalam tuturan masyarakat 
Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga. 
 
 
 



 
 

4. Simpulan dan Rekomendasi 
 
  Alih kode pada masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, 
Kabupaten Lingga menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa 
Inggris. Jenis alih kode pada masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan 
Senayang, Kabupaten Lingga adalah 1) alih kode intern dari bahasa Indonesia 
ke bahasa Melayu, atau sebaliknya; dan 2) alih kode ekstern dari bahasa 
Indonesia ke bahasa Inggris. Pendidikan menentukan penggunaan alih kode 
intern ataupun alih kode ekstern pada masyarakat Desa Pulau Batang, 
Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga. Campur kode pada Masyarakat 
Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga menggunakan 
tiga bahasa, yaitu bahasa Melayu, Inggris, dan Arab. Dari penggolongannya 
ada 2 campur kode, yaitu campur kode intern dan dan campur kode ekstern. 
Jenis campur kode pada masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan 
Senayang, Kabupaten Lingga yaitu 1) campur kode antara bahasa Indonesia 
dengan bahasa Melayu, 2) campur kode antara bahasa Indonesia dengan 
bahasa Inggris, dan 3) campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa 
Arab. 
  Khusus penelitian bahasa dan sastra ke depannya, Pada masyarakat Desa 
Pulau Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga ini tidak hanya dapat 
dikaji dari segi alih kode dan campur kode, namun dari sub ilmu 
sosiolinguistik lainnya. Diharapkan penelitian selanjutnya yang menggunakan 
objek kajian sastra dapat mengkaji dari segi kebahasaan, karena penelitian 
mengenai aspek kebahasaan masih kurang mendapat perhatian. Peneliti 
mengharapkan aspek alih kode dan campur kode dapat dimasukkan dalam 
pelajaran Bahasa Indonesia agar siswa memahami variasi dan keberagaman 
bahasa. Dengan adanya alih kode dan campur kode dalam tuturan masyarakat, 
selain melestarikan dan menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi, 
hendaknya masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan Senayang, Kabupaten 
Lingga juga menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan, 
digunakan sesuai tempat, kondisi dan situasi. 
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