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Abstract 

This study aims to describe and explain the form of Code Switching and Code Mixing in the 

dialogue between characters in a film, namely Yowis Ben 2. The method used in this research is 

to use a qualitative descriptive method. The collection technique used is the listening and note-

taking technique. The data validity technique uses data source triangulation techniques. The 

data source of this research is in the form of fragments of conversational speech between 

characters in the film Yowis Ben 2. The results of this study indicate that the form of code 

switching in dialogue between characters in the film Yowis Ben 2 there is only one type, namely 

internal code switching which amounts to 7 data. The form of code mixing in the dialogue 

between characters in the Yowis Ben 2 film contains 31 data, the form of code mixing is (1) 

mixing code into (Inner Code Mixing) which amounts to 27 data, (2) mixing code outward 

(Outer Code Mixing) totaling 5 data, and (3) mixed code mixing (Hybrid Code Mixing) totaling 

2 data. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan wujud Alih Kode dan Campur 

Kode pada dialog antar tokoh dalam sebuah karya film yaitu Yowis Ben 2. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik simak dan catat. Teknik validitas data 

menggunakan teknik triangulasi sumber data. Sumber data penelitian ini berupa penggalan 

tuturan percakapan antar tokoh yang terdapat pada film Yowis Ben 2. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa wujud alih kode pada dialog antar tokoh dalam film Yowis Ben 2 hanya 

ada satu jenis, yaitu alih kode intern yang berjumlah 7 data. Wujud campur kode pada dialog 

antar tokoh dalam film Yowis Ben 2 terdapat 31 data, wujud campur kode tersebut yaitu (1) 

campur kode ke dalam (Inner Code Mixing) yang berjumlah 27 data,(2) campur kode ke luar 

(Outer Code Mixing) berjumlah 5 data, dan (3) campur kode campuran (Hybrid Code Mixing) 

berjumlah 2 data. 

Kata kunci: Alih Kode,Campur Kode 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat atau sarana yang 

digunakan manusia untuk berkomunikasi. 

Salah satu tugas dari bahasa yaitu untuk 

menunjang salah satu kebutuhan sosial bagi 

kehidupan manusia, bahasa juga 

menghubungkan antara manusia satu 

dengan manusia lain dalam peristiwa sosial 

tertentu. Hampir seluruh manusia 

membutuhkan bahasa, karena bahasa 

merupakan salahsatu alat yang digunakan 

untuk berkomunikasi setiap individu dalam 

melakukan kegiatan sosial dalam 

bermasyarakat. Selain itu, bahasa 

mempunyai peran dan fungsi pokok yakni 

sebagai sarana untuk menyampaikan 

maksud dan tujuan, sebagai media untuk 

menyampaikan pikiran, gagasan, ide dan 
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keinginan. Beraneka ragamnya penggunaan 

bahasa tidak menutup kemungkinan untuk 

terjadinya pergantian bahasa dalam proses 

komunikasi, hal tersebut biasanya 

disebabkan oleh sosial budaya yang 

berbeda dalam masyarakat, sehingga 

memicu pergantian bahasa dalam proses 

komunikasi masyarakat atau biasa disebut 

dengan bilingualisme atau kedwibahasaan. 

Penelitian ini bertujuan:  

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan 

wujud alih kode pada dialog antar 

tokoh film Yowis Ben 2. 

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan 

wujud campur kode pada dialog antar 

tokoh film Yowis Ben 2. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dan menggunakan metode yang 

sesuai dengan objek yang akan diteliti. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bersumber dari pengamatan yang 

dilakukan peneliti dalam proses 

pengumpulan data, dengan menggunakan 

berbagai teknik yang digunakan pada saat 

proses pengamatan penelitian, seperti 

teknik simak, dan teknik catat. Data dalam 

penelitian ini merupakan data yang 

berwujud penggalan tuturan percakapan 

yang ada pada dialog antar tokoh dalam 

film Yowis Ben 2. Sumber data pada 

penelitian ini adalah sebuah karya film 

yang diunduh oleh peneliti dari internet. 

Data sekunder pada penelitian ini berasal 

dari buku metode penelitian kualitatif, 

belajar dan pembelajaran, ilmu 

sosiolinguistik dan pengajaran wacana. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan  

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Simak 

Peneliti tidak turut serta langsung 

dalam proses komunikasi yang di teliti. 

Peneliti hanya berperan sebagai observer 

yang hanya mengamati atau menyimak 

proses komunikasi yang dilakukan oleh 

para tokoh dalam film tersebut dengan cara 

mendengarkan apa yang diucapkan oleh 

tokoh-tokoh atau pemeran yang terlibat 

dalam proses komunikasi pada film Yowis 

Ben 2. 

2. Teknik Catat 

Teknik catat pada penelitian ini 

dilaksanakan dengan cara mencatat ujaran 

atau tuturan yang diucapkan oleh para 

pemain atau tokoh dalam film Yowis Ben 2. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Film 

Film merupakan kumpulan 

gambar-gambar yang tersusun 

dalam sebuah frame, Kustandi 

(2011:73). Film disebut juga 

sebagai gambar hidup (motion 

pictures) yaitu serangkaian gambar 

diam (still pictures) yang meluncur 

secara cepat dan diproyeksikan 

sehingga menimbulkan kesan hidup 

dan bergerak. 

Mc Quail (1997) 

mengelompokkan film menjadi 

beberapa jenis yaitu Film cerita 

(Story film), Film berita (News 

film), Film dokumenter, dan Film 

kartun. 

1) Film Cerita (story film) 

Film cerita (story film) 

adalah jenis film yang 

mengandung suatu cerita yang 

lazim dipertunjukkan di gedung-

gedung bioskop dengan bintang 

film tenar dan diproduksi untuk 

memperoleh keuntungan 

finansial. Cerita yang diangkat 

menjadi topik film bisa berupa 

cerita fiktif atau berdasarkan 

kisah nyata yang dimodifikasi, 

sehingga ada unsur menarik, 
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baik dari jalan ceritanya maupun 

dari segi artistiknya. 

2) Film Berita (News Film) 

Film berita adalah film 

mengenai fakta pada peristiwa 

yang benar-benar terjadi. Karena 

sifatnya berita maka film yang 

disajikan kepada publik harus 

mengandung nilai berita 

(Newsvalue). Kriteria dari 

sebuah berita adalah bersifat 

penting dan menarik. 

3) Film Kartun (cartoon film) 

Film kartun (cartoon film) 

dibuat untuk kalangan anak-

anak, dan di dalam film kartun 

harus ada nilai moral yang dapat 

dicontoh oleh anak-anak yang 

menonton.  

4) Film Dokumenter 

Film dokumenter pertama 

kali diciptakan oleh John 

Gierson yang mendefinisikan 

bahwa film dokumenter adalah 

“Karya cipta yang merujuk pada 

kenyataan” (Creative treatment 

of actuality) yang merupakan 

kenyataan-kenyatan yang 

menginterprestasikan kenyataan. 

Titik fokus dari film dokumenter 

adalah fakta atau peristiwa yang 

terjadi, bedanya dengan film 

berita adalah film berita harus 

mengenai sesuatu yang 

mempunyai nilai berita atau 

news value. 

 

b. Alih Kode  

Alih kode adalah sebuah 

peristiwa kebahasaan yang muncul 

karena beragamnya bahasa yang 

dimiliki oleh individu dan hal tersebut 

adalah gejala yang umum dalam 

masyarakat multilingual atau 

multibahasa. Alih kode bisa saja 

terjadi dimanapun dan kapanpun, dan 

tidak menutup kemungkinan alih kode 

juga terjadi pada sebuah karya film. 

Analisis perkodean pada dasarnya 

dapat dikaji dengan berbagai hal, 

seperti campur kode, alih kode 

interferensi dan integrasi. 

Apple (dalam Chear dan 

Agustina, 2014) menjelaskan bahwa 

alih kode merupakan fenomena 

peralihan dalam bahasa karena 

berubahnya situasi yaitu dari situasi 

santai ke situasi formal ataupun 

sebaliknya. 

Alih kode dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu alih kode intern dan alih 

kode ekstern (Chaer, 2010). Alih kode 

intern adalah alih kode yang terjadi 

antarbahasa daerah dalam satu bahasa 

nasional, dan antar dialek dalam satu 

bahasa daerah, atau antarbeberapa 

ragam dan gaya yang terdapat dalam 

satu dialek. Berikut terjadi pula 

peralihan kode dari bahasa Indonesia 

ragam formal ke bahasa Indonesia 

ragam santai. Bentuk alih kode intern 

yang terdapat pada film Yowis Ben 2 

dapat dilihat pada percakapan antara 

Kamidi dan Warga Binaan sebagai 

berikut. 

Warga Binaan :Nginep sini dulu.  

Kamidi : Aku mbecak e mas. 

Warga Binaan : Satu Malem.  

Kamidi : Mbecak aku mas.  

Warga Binaan : Mbecak disini.  

Kamidi : Aku anak tunggal mas, nek 

aku gak balik di golei bapak 

ibuku tenan, sepurane yo mas 

yo. 

Warga Binaan : Biar di jenguk 

sekalian. 
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Selanjutnya, alih kode ekstern 

adalah alih kode antarbahasa 

asli/bahasa sendiri dengan bahasa 

asing, dan dalam film Yowis Ben 2 

peneliti tidak menemukan adanya 

wujud alih kode ekstern di dalamnya. 

c. Campur Kode 

KBBI (2007) menjelaskan 

bahwa campur kode adalah 

penggunaan dari satuan bahasa dari 

satu bahasa ke bahasa yang lain 

untuk memperluas gaya bahasa, 

ragam bahasa, pemakaian kata, 

klausa, idiom, sapaan, dan lain 

sebagainya dan campur kode adalah 

interferensi pada sebuah bahasa. 

Jendra (1991) menyatakan 

bahwa campur kode dibagi menjadi 

tiga jenis yaitu, Campur Kode ke 

Dalam (Inner Code Mixing), 

Campur Kode ke Luar (Outer Code 

Mixing), dan Campur Kode 

Campuran (Hybrid Code Mixing). 

Campur kode ke dalam atau 

(Inner Code Mixing) adalah campur 

kode yang menggunakan aspek-

aspek dari bahasa asli atau bahasa 

daerah dan dalam peristiwa campur 

kodenya masih berkaitan dengan 

bahasa yang dicampur. Bentuk 

campur kode ke dalam yang 

terdapat pada film Yowis Ben 2 dapat 

dilihat pada percakapan antara Bu Jum 

dan Cak Jon sebagai berikut. 

Bu Jum : Nitip yo jon, arek-arek 

iku ojo sampek salah 

arah. 

Cak Jon : Tenang ae mbak, kaet 

bayu cilik tak urusi 

gedene yo tak jagani. 

Selanjutnya, campur kode ke 

luar (outer code mixing) adalah 

campur kode yang menggunakan 

aspek-aspek dari bahasa asing 

dalam peristiwa campur kodenya. 

Contohnya seorang penutur 

berbahasa Indonesia yang dalam 

kegiatan komunikasinya 

menyisipkan elemen dari bahasa 

asing, baik itu Bahasa Inggris, 

Bahasa Belanda, atau Bahasa Asing 

yang lainnya. Maka, penutur 

tersebut dapat dikatakan telah 

melakukan outer code mixing. 

Bentuk campur kode ke dalam yang 

terdapat pada film Yowis Ben 2 dapat 

dilihat pada percakapan antara Cak 

Kartolo dan Cak wito berikut ini. 

Cak Kartolo : Aku ki anak jaman 

Now. 

Cak Wito : Now ki opo? 

Cak Kartolo : La mbuh  

Campur kode ke luar (Hybrid 

Code Mixing) adalah campur kode 

yang dapat menerima aspek apapun 

dalam fenomena campur kodenya, 

baik aspek bahasa asal ataupun 

elemen bahasa asing dalam kalimat 

atau klausanya. Bentuk campur 

kode ke dalam yang terdapat pada 

film Yowis Ben 2 dapat dilihat pada 

percakapan antara Cak Kartolo dan 

Cak wito berikut ini. 

Bayu : Terus kon lapo stev 

mrene? Kon gak iso urep 

dewe? 

Stevia : Ora, aku arep ndelok 

Skill'e Nando 

Berkembangto. 

 
SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti untuk menjawab 

rumusan masalah yaitu tentang bentuk 

campur kode, alih kode pada dialog 

antar tokoh film Yowis Ben 2 dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 



Mahalli, Analisis Alih dan Campur Kode5 

 

 

1. Bentuk Alih Kode yang terdapat 

pada dialog antar tokoh dalam film 

Yowis Ben 2, dapat disimpulkan 

bahwa dalam dialog tokoh-

tokohnya terdapat  7 data Alih 

Kode Intern dan tidak ada data 

yang berupa Alih Kode Ekstern. 

2. Bentuk Campur Kode yang terdapat 

pada dialog antar tokoh dalam film 

Yowis Ben 2, dapat disimpulkan 

bahwa dalam dialog tokoh-

tokohnya terdapat 24 data campur 

kode ke dalam (Inner Code 

Mixing), 5 data campur kode luar 

(Outer Code Mixing), dan 2 data 

campur kode campuran (Hybrid 

Code Mixing), dari 31 data yang 

ditemukan. 
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