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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis campur kode dan 

jenis proses campur kode, serta untuk mengetahui unsur-unsur bahasa Inggris 

yang muncul dalam campur kode pada debat capres cawapres 2014 di Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, 

yaitu metode yang data-datanya bukan berbentuk angka, melainkan bentuk 

deskriptif.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-

partisipan karenapeneliti tidak secara langsung terlibat di dalam 

aktivitas.Sedangkan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, peneliti 

merekam, mentranskripdan mengkoding data dari sumber data.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jenis campur kode yang muncul dalam debat capres 

cawapres 2014 adalah outer code mixing atau campur kode keluar karena bahasa 

Indonesia yang bercampur dengan bahasa Inggris. Sedangkan jenis proses campur 

kode yang muncul dalam penggalan ujaran pada penelitian ini adalah penyisipan 

(insertion), alternasi (alternation) dan leksikalisasi kongruen (congruent 

lexicalization). Selain itu dalam penelitian ini ditemukan juga unsur-unsur campur 

kode bahasa Inggris yaitu, Kata sebanyak 186 (94, 89 %), frasa sebanyak 107 

(54,59%) dan klausa 1 (0,51%).  

Kata Kunci:code mixing, debat capres cawapres. 

ABSTRACT 

 The aims of this research are to identify the type of code mixing on debate 

of president and vice president candidates and to know the types of code mixing 

process and also to investigate the elements of English which appear in code 

mixing on debate of president and vice president candidates 2014 in Indonesia. 

The method used in this research is descriptive qualitative because the data are in 

the form of words not in the form of numbers. The instruments used in this 

research is observation, the writer uses non-participant observation because the 

writer is not directly involved in the activities. In order to obtain an accurate and 

valid data, the writer recorded the source of data. The results of this research 

show that the type of code mixing found in this research is outer code mixing 

because the Indonesia language mixed with English. Besides,it is found that there 

are three types of code mixing process in the utterances; insertion, alternation, 

and congruent lexicalization. In this research also found the English code mixing 

elements, such as Word 186 (94, 89%), Phrase 107 (54,59%) and Clause 1 (0.51 

%). 

 

Keyword:  Code Mixing, Debate of President and VicePresident Candidates 
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PENDAHULUAN 

 Bahasa merupakan alat komunikasi yang berperan penting bagi kehidupan 

manusia karena dengan bahasa seseorang dapat mengekspresikan maksudnya 

dengan berkomunikasi baik dengan lisan maupun tulisan.Bahasa adalah sebuah 

mediator yang digunakan seseorang untuk menyampaikan ideatau gagasan kepada 

orang lain seperti; berbicara kepada teman, kolega, pasangan, guru, atau orang tua 

dan lain sebagainya (Sutedi, 2008:2).Bahasa merupakan sistem komunikasi yang 

terdiri dari suara, kosa kata dan struktur yang digunakan oleh orang pada profesi 

atau Negara tertentu (Cambridge, 2008).Oleh sebab itu, kita harus mampu 

menguasai bahasa dan elemen-elemennya, yakni: kosa kata, struktur dan lain 

sebagainya.  

 Fromkin dan Rodman (1998:5) menyatakan secara singkat sifat bahasa 

manusia yaitu sebagai suatu sistem arbitrary dari simbol suara yang digunakan 

oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan mengenali satu sama lain. 

Orang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam aktifitasnya di 

masyarakat.Sifat komunikasi yaitu verbal atau komunikasi yang dijalin secara 

lisan maupun tulisan dan komunikasi non verbal yang dijalin dengan bahasa 

isyarat maupun simbol-simbol.Selain melakukan komunikasi langsung atau face 

to face dengan lawan bicaranya, dalam melakukan komunikasi verbal, biasanya 

masyarakat sering menggunakan media baik media cetak maupun elektronik. 

 Pada era globalisasi ini perkembangan bahasa sangat pesat, terutama 

bahasa yang datang dari luar, salah satunya adalah bahasa Inggris.Bahasa Inggris 

merupakanbahasa Internasional yang digunakan sebagai pengantar dalam 

berkomunikasi antar bangsa.Dengan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai Lingua 

Francaatau bahasa internasional, maka orang akancenderung untuk memilih 

menguasai bahasa Inggris sehingga tidak buta akan informasi dunia. Oleh karena 

itu, penguasaan bahasa Inggris memang telah menjadi suatu keharusan untuk 

bersaing dikancah internasional. 

 Sedemikian penting peranan bahasa Inggris dalam komunikasi di dunia 

internasional menjadikan bahasa Inggris berperan penting dalam segala bidang, 

seperti di bidang pariwisata, ekonomi, pertanian, perbankan, pendidikan, 

kesehatan bahkan politik. Dari sini pula kemudian disadari atau tidak disadari 

seseorang sering menggunakan kosa kata bahasa Inggris disela-sela penggunaan 

bahasa Indonesia mereka dalam berkomunikasi baik formal maupun informal. 

Seperti yang kita ketahui bahwa di banyak daerah dan kota bahkan di Negara, 

terdapat orang-orang yang dapat memakai lebih dari satu bahasa 

(bilingual/kedwibahasaan), misalnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia atau 

bahasa Indonesia dan bahasaInggris.  

Sebagai seseorang yang terlibat dengan penggunaan dua bahasa, dan juga 

terlibat dalam dua budaya, seseorang yang menguasai dua bahasa tentu tidak 

terlepas dari akibat-akibat penggunaan dua bahasa tersebut.Salah satu akibatnya 

adalah pencampuran yang dilakukan (secara sadar ataupun tidak) dua sistem 

bahasa yang dipakai.Dalam keadaan tersebut, ada kalanya seorang penutur 

mengganti unsur-unsur bahasa atau tingkat tutur dalam pembicaraan yang 

dilakukannya, hal ini tergantung pada konteks dan situasi dalam menggunakan 

bahasa yang bertujuan untuk mengakrabkan suasana, menghormati lawan bicara, 

meyakinkan topik pembicaraan atau untuk sekedar gengsi dan lain 

sebagainya.Nababan (1984: 32) mengatakan campur kode (code mixing) yaitu 
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suatu keadaan berbahasa ialah bilamana orang mencampur dua (atau lebih) bahasa 

atau ragam bahasa dalam suatu tindak tutur. Dalam campur kode (code mixing) 

penutur menyisipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa 

tertentu misalnya, kata, frasa dan klausa. 

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis terinspirasi untuk 

meneliti tentang penggunaan campur kode (code mixing) bahasa Inggris pada 

debat capres cawapres 2014 di Indonesia. Alasan penulis melakukan penelitian ini 

adalah selama melakukan pengamatan melalui media televisi pada masa 

kampanye baik kandidat, tim sukses, maupun para relawannya seringkali 

menggunakan bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Indonesia. 

Sebagai contoh si A berbahasa Indonesia. Kemudian ia berkata: 

“kita tidak bisa membandingkan apple to apple untuk 

mengcompare antara capres nomor urut satu yang dari militer 

dan capres nomor urut dua yang dari pemerintahan, basically, 

both of them sama-sama success di bidangnya masing-masing, 

saya rasa seperti itu….” 

Dari kalimat diatas si A menggunakan bahasa Indonesia dan menyisipkan 

unsurbahasa Inggrisyakni berupa kata; compare, basically, success dan  

frasa;apple to apple, both of them. 

Berkaitan dengan analisis yang dilakukan, penulis fokus pada campur 

kode (code mixing) bahasa Inggris yang digunakan oleh kandidat capres dan 

cawapres pada debat pilpres 2014 di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat 

pada penelitian ini adalah: 1) Apa jenis campur kode pada debat capres cawapres 

2014 di Indonesia? 2) Jenis proses campur kode seperti apa yang terdapat pada 

debat capres cawapres 2014? 3) Unsur unsur bahasa Inggris seperti apa yang 

muncul dalam Campur Kode pada debat capres dan cawapres 2014 di Indonesia 

 Berdasarkan kedua masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk; 1) 

Mengeidentifikasijenis campur kode pada debat capres cawapres 2014. 2) 

Mengetahui jenis proses campur kode yang terdapat pada debat capres cawapres 

2014. 3) Mengetahui unsur-unsur bahasa Inggris yang muncul dalam campur kode 

pada debat capres cawapres 2014. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Alih Kode dan Campur Kode 

Alih kode dan campur kode dimaknai secara berbeda oleh beberapa ahli, 

tetapi ada pula di antaranya yang menyamakannya.Berikut ini adalah penjelasan 

tentang definisi alih kode dan campur kode menurut beberapa ahli.perbedaan 

antara alih kode dan campur kode adalah sebagai berikut. Alih kode merupakan 

kemampuan untuk beralih dari kode A ke kode B, atau disebut juga peralihan dari 

satu bahasa ke bahasa lain. Pergantian kode ini ditentukan oleh fungsi, situasi, dan 

partisipan. Campur Kode, di sisi lain, adalah pemindahan unit bahasa dari satu 

kode ke kode yang lain. Pemindahan (pencampuran) ini dihasilkan dalam 

pengembangan suatu interaksi kode bahasa. Kita dapat menganggap alih kode 

adalah suatu proses yang dapat dihasilkan dalam variasi campur kode, 

kachru(dalam Ramadhani, 2011).  

Sedangkan Muysken dalam Ramadahni (2011) menggunakan istilah 

campur kode alih-alih alih kode karena campur kode lebih netral dan tidak 

membuat klaim tentang mekanisme yang terkandung di dalamnya. Istilah 
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„peralihan‟ (switching) lebih spesifik menjelaskan tentang apa yang terkandung 

dan diperkenalkan sehubungan dengan peralihan antara klausa, kalimat, maupun 

ujaran. Campur kode mengimplikasikan sebagai hasil dari ujaran yang 

spontan.Hal tersebut dapat bertahan stabil dalam komunitas bilingual.Istilah 

„pencampuran‟ (mixing) digunakan sebagai istilah yang netral. Selain itu 

digunakan pula terminologi „campur kode‟ untuk mengacu fenomena lain yang 

terkait seperti serapan (borrowing), interferensi, transfer, atau pun peralihan 

(switching), Ritchie & Bhatia (dalam Ramadhani:2011). 

Lebih lanjut, Muysken dalam Ramadhani (2011) menghindari istilah alih 

kode karena menurutnya peralihan (switching) hanya cocok digunakan sebagai 

istilah untuk menyebut tipe alternasi dari campur kode.Di samping itu, alih kode 

kurang netral karena istilah tersebut sudah mengasumsikan sesuatu seperti 

peralihan, yang berseberangan dengan tipe penyisipan.Selain itu, alih kode 

dianggap kurang netral karena memisahkan campur kode dari fenomena 

peminjaman dan interferensi. 

Pada penelitian ini Peneliti fokus pada definisi Code Mixing yang 

dijabarkan oleh Musyken dalam Ramadhani (2011) sebagai framework dari 

penelitiannya dengan tidak membuat perbedaan antara Alih Kode dan Campur 

Kode. Sebagai penggantinya digunakan istilah terminologi campur kode untuk 

menyebut keduanya (Alih Kode dan Campur Kode).Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa campur kode mengimplikasikan sebagai hasil dari ujaran yang 

spontan dalam komunitas bilingual.Menurut Mackey (Chaer 1995: 112) secara 

sosiolinguistik, bilingual/kedwibahasaan diartikan sebagai penggunaan dua bahasa 

oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. 

Untuk dapat menggunakan dua bahasa tentunya seseorang harus menguasai kedua 

bahasa yang digunakannya.Pada penelitian ini kedwibahasaan yang digunakan 

oleh subyek penelitian adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

 

2. Ciri-Ciri dan Jenis Campur Kode (Code Mixing) 

 Suwito (1982: 75-76) mengemukakan dalam campur kode terdapat ciri-ciri 

khusus antara lain; (a) unsur-unsur bahasa atau variasi-variasinya yang 

menyisipkan kedalam bahasa lain tidak lagi mempunyai fungsi semula, (b) unsur 

unsur bahasa yang terlibat dalam campur kode terbatas pada tingkat frasa saja, (c) 

dalam kondisi yang maksimal, campur kode merupakan konvergensi bahasa 

(linguistic convergence)unsur-unsurnya berasal dari beberapa bahasa yang 

masing-masing telah meninggalkan fungsinya dan mendukung bahasa yang 

disisipinya.  

Suwito (1985:76) juga berpendapat bahwa jenis campur kode menurut asal 

bahasanya, dapat berupa Inner code mixing  atau campur kode ke dalam dan 

Outer code mixing  atau campur kode ke luar. Berdasarkan sumber bahasa yang 

menyisipinya, maka Ia membagi campur kode menjadi dua jenis yaitu 1) yang 

bersumber dari bahasa asli dengan segala variasi-variasinya, disebut inner code 

mixing, dan 2) yang bersumber dari bahasa asing, disebut outer code mixing. 

 

3. Proses Campur Kode 

 Ada tiga tipe proses campur kode yang diajukan oleh Musyken dalam 

Ramadhani (2011) yaitu penyisipan (insertion), alternasi (alternation), dan 

leksikalisasi kongruen (congruent lexicalization).  
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Proses yang pertama adalah penyisipan (insertion) merupakan masuknya 

elemen dari beragam kategori linguistics bahasa lain ke dalam suatu ujaran. Pada 

proses campur kode penyisipan, elemen yang dimasukkan adalah sebuah 

konstituen. Menurut Musyken dalam Ramadhani (2011) menjelaskan bahwa 

konstituen merupakan unit sintaktis yang dapat berbentuk unsur leksikal 

(misalnya nomina) atau berbentuk frasa (contohnya frasa preposisional atau frasa 

nominal).Penyisipan yang memasukkan elemen tunggal disebut penyisipan 

konstituen well-defined.Dalam beberapa kasus, ada pula penyisipan yang 

memasukkan beberapa konstituen, yang disebut juga penyisipan ganda 

berdampingan. Kemudian beberapa elemen tersebut akan membentuk konstituen 

yang unik. Konstituen yang unik dapat terbentuk bila konstituen tersebut tidak 

mengandung elemen yang lain. 

Yang kedua adalah alternasi (alternation)yaitu proses campur kode dengan 

mengalihkan tuturan pada suatu ujaran ke dalam bahasa lain. Alternasi merupakan 

strategi yang sangat umum dalam campur kode.Terdapat dua fitur dalam jenis 

proses ini yaitu alternasi penandaan (flanging) dan penggandaan (doubling). 

Dalam proses ini dua bahasa ditampilkan dalam satu klausanamun tetap relatif 

terpisah.Fitur penandaan (flagging) adalah fenomena penandaan yang 

menunjukkan bahwa akan ada bahasa lain yang diujarkan oleh penutur dan fitur 

alternasi penggandaan (doubling) adalah pengulangan makna yang sama dalam 

bahasa yang lain. Dalam hal ini penutur merasa perlu menjelaskan kembali 

tentang apa yang dimaksud namun dengan mempergunakan bahasa yang lain. 

Pada jenis proses alternasi penggandaan, pendampingan yang terjadi adalah 

menggunakan dua bahasa yang berbeda.  (Muysken dalam Ramadhani, 2011) 

Terakhir adalah leksikalisasi kongruen (congruent lexicalization) yaitu proses 

campur kode yang melibatkan pola berbeda dari bahasa yang berbeda dalam suatu 

ujaran. Menurut Muysken dalam Ramadhani (2011), konsep ini dikembangkan 

berdasarkan penelitian dari Labov pada tahun 1972 dan Trudgill pada tahun 1986, 

yang membahas pergeseran variasi dialek dan standar. Proses campur kode ini 

berhubungan dengan generasi kedua kelompok migran. Berkaitan juga dengan 

ragam dialek atau standar dan post-creola continua.Para penuturnya merupakan 

penutur bilingual dari bahasa yang berkerabat dengan prestise yang 

seimbang.Selain hal tersebut, pada umumnya dalam komunitas ini tidak ada 

tradisi pemisahan bahasa. Dalam proses leksikalisasi kongruen, terdapat 

kesejajaran linier dan struktural pada tataran sintaksis di antara ragam bahasa. 

 Ciri laindalam leksikalisasi kongruen adalah pencampuran nonkonstituen 

(nonconstituent mixing). Pada ciri ini, pencampuran tidak dapat diakomodasi 

dalam teori yang prosesnya mengandung batasan sintaksis karena teori sintaksis 

mengasumsikan bahwa susunan dalam konstituen merupakan komponen penting 

dalam struktur linguistik. Pencampuran nonkonstituen ini sangat identik dengan 

leksikalisasi kongruen karena bentuk ini melibatkan unsur kata dalam struktur 

bersama (shared structure). Selain itu, leksikalisasi kongruen cenderung 

menunjukkan struktur non-nested a b a, karena elemen asing dari bahasa b tidak 

perlu berhubungan dengan sebuah konstituen yang well-defined dan tidak ada 

hubungan gramatikal baik antara fragmen-fragmen dialek maupun fragmen ragam 

standar (Musyken dalam Ramadhani, 2011) 
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4. Wujud Campur Kode 

Menurut Ibrahim (1993:64) campur kode dapat berwujud kata atau 

frasa.Kata-kata yang digunakan dalam campur kode ini dapat berupa nomina, 

verba, adjectiva,conjunction.Sedangkan yang berwujud frasa seperti frasa 

nominal, verbal, dan adjectival. Pendapat Ibrahim hampir sama dengan pendapat 

Suwito (1982: 71-78) bahwa campur kode dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang terlihat di dalamnya yaitu 

penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata, frasa,klausa, baster, pengulangan 

kata, ungkapan atau idiom. 

Chaer (2009: 37) menjelaskan secara hierarki membedakan adanya lima 

macam satuan sintaktis yaitu kata, frasa, klausa dan wacana. 

Wacana 

Kalimat 

Klausa 

Frasa 

Kata 

Bagan I. satuan sintaksis 

Kata merupakan satuan terkecil yang membentuk frasa, lalu frasa 

membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, dan kalimat membentuk 

wacana.Akan tetapi, campur kode terbatas hanya sampai tingkat klausa saja, 

sedangkan kalimat dan wacana tidak termasuk dalam campur kode.Berikut ini 

penjelasan mengenai kata, frasa, klausa, idiom, baster dan akronim atau 

singakatan. 

 Kata merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari satu morfem atau 

lebih yang menjadi unsur langsung pembentukan kata atau frasa.Elizabeth Walter 

(2008) menyatakan bahwa kata adalah unit terkecil dari sebuah bahasa, dapat 

berupa lisan dan tertulis.Kata merupakan satuan terbesar dalam morfologi dan 

merupakan satuan terkecil dalam tataran sintaksis.Sebagai satuan terbesar dalam 

tataran morfologi, afiksasi, reduplikasi atau komposisi (chaer, 2009:37). Dr. 

Gorys Keraf (1982:61) membedakan beberapa jenis kata yaitu Kata benda 

(nomina), kata kerja (Verba), Kata sifat/keadaan (adjectiva), Kata ganti 

(pronominal), kata bilangan (numeralia), kata keterangan (adverbial), Kata 

sambung (conjunction), kata depan (praeposito), kata sandang (articula) dan kata 

seru (interjection).  

 Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif atau 

lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu  fungsi sintaksis di 

dalam kalimat (Chaer 2003:222). Widjono (2007:140) membedakan Frasa 

berdasarkan jenis frasa yaitu Frasa Verbal, adjectival, nominal, adverbial, 

pronominal, numerelia, interogativa koordinatif (kata Tanya), demonstrative 

koordinatif (dua kata tidak saling menerangkan), preposisional koordinatif (kata 

depan tidak saling menerangkan). 

 Klausa merupakan satuan sintaksis yang berada diatas satuan frasa dan di 

bawah satuan kalimat berupa runtunan kata-kata berkonstruksi prediktif. Artinya 

di dalam kontruksi itu ada komponen beberapa kata atau frasa, yang berfungsi 

sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek (Chaer, 

2007:41). 

 Baster merupakan hasil perpaduan dua unsur bahasa yang berbeda dan 

membentuk satu makna. Perulangan kata adalah kata yang dibentuk dengan 
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carapengulangan kata baik diulang sebagian atau seluruhnya, dengan variasi 

fonem atau tidak. 

 Idiom atau ungkapan adalah bentuk bahasa berupa gabungan kata yang 

makna katanya tidak dapat dijabarkan dari makna unsure gabungan. Makna idiom 

dalam KBBI adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan 

makna anggota-anggotanya. 

 Terakhir adalah Akronim.Kridalaksana (2007:169) berpendapat bahwa 

akronim memiliki perbedaan tipis dengan kontraksi.Menurut Kridalaksana 

akronim adalah pemendekan yang dapat dilafalkan sebagai kata wajar. Sedangkan 

singkatan menurut Kridalaksana (2007:222) adalah hasil dari proses penyingkatan 

yaitu menyingkat atau memendekkan. 

 

5.Tujuan dan Faktor Terjadinya Campur Kode 

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh penutur dalam tuturnya 

sangat menentukan pilihan bahasanya, sehingga dapat dikatakan apabila penutur 

memilih bercampur kode, pilihannya tersebut dianggap relevan dengan apa yang 

dicapainya. Campur kode dipakai oleh penutur untuk memamerkan 

keterpelajarannya atau kedudukannya (Nababan, 1984:32).Selain itu campur kode 

dapat digunakan untuk mencapai ketepatan makna ungkapan.Dalam situasi 

berbahasa yang formal jarang terdapat campur kode.Kalau terdapat campur kode 

dalam keadaan demikian, itu disebabkan karena tidak ada ungkapan yang tepat 

dalam bahasa yang sedang dipakai itu, sehingga perlu menggunakan kata atau 

ungkapan bahasa asing yang didalam penelitian ini adalah bahasa Inggris. 

 Menurut Hymes ada beberapa faktor penyebab terjadinya campur Kode, 

antara lain: a) Pembicara dan pribadi pembicara,pembicara kadang-kadang 

sengaja bercampur kode terhadap mitra bahasa karena dia mempunyai maksud 

dan tujuan tertentu. Dipandang dari pribadi pembicara, ada berbagai maksud dan 

tujuan bercampur kode anatara lain pembicara ingin mengubah situasi 

pembicaraan yakni dari situasi formal yang terikat ruang dan waktu ke situasi 

non-formal dan sebaliknya. Pembicara kadang-kadang melakukan campur kode 

bahasa satu ke dalam bahasa lain karena kebiasaan. b)Mitra bicara, dapat berupa 

individu atau kelompok. Dalam masyarakat bilingual, seorang pembicara yang 

mula-mula menggunakan satu bahasa dapat bercampur menggunakan bahasa lain 

dengan mitra bicaranya yang mempunyai latar belakang bahasa yang sama. c) 

Tempat dan waktu pembicaraan Berlangsung, dalam masyarakat yang kompleks 

akan timbul banyak campur kode. Campur kode dapat terjadi dari bahasa yang 

satu ke bahasa yang lain dari tingkat tutur suatu bahasa ke tingkat tutur bahasa 

yang lain. d) Modus pembicaraan, merupakan sarana yang digunakan untuk 

berbicara. Modus lisan dengan tatap muka, telephone atau melalui audio visual 

lebih banyak menggunakan ragam non formal dibandingkan dengan modus tulis 

baik surat dinas, surat kabar, buku ilmiah yang biasanya menggunakan ragam 

formal. Dengan modus lisan lebih sering terjadi campur kode daripada 

menggunakan modus tulis.e) Topik pembicaraan, dengan menggunakan topic 

tertentu, suatu interaksi komunikasi dapat berjalan dengan lancer.Campur kode 

dapat terjadi karena faktor topik.f) Ragam dan tngkat tutur bahasa,pemilihan 

ragam dan tingkat tutur bahasa banyak didasarkan pada pertimbangan pada mitra 

bicara.Pertimbangan ini menunjukkan suatu pendirian terhadap topic tertentu atau 

relevansi dengan situasi tertentu. 
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6. Penelitian yang Relevan  

 Penelitianyang obyektif oleh Suryono (2002) dengan judul campur Kode 

dalam Novel Lintang Karya Ardani Pangastuti. Hasil penelitiannya adalah (1) 

Campur kode kata dasar berjumlah 53 kata (35,33%), (2) campur kode kata 

berimbuhan berjumlah 57 kata (38%), (3) campur kode frasa berjumlah 9 kata 

(6%), (4) campur kode kata majemuk berjumlah 14 kata (9,33%), (5) campur kode 

kata ulang berjumlah 7 kata (4,66%), (6) campur kode afiksasi campuran (Bahasa 

Indonesia dan bahasa jawa) berjumlah 10 kata (6,66%). Sebab-sebab terjadinya 

campur kode antara lain budaya yang beraneka ragam, bahasa yang digunakan 

dimasayrakat beraneka ragam dan tigkat pendidikan yang beraneka ragam. 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2011) yang 

berjudul Campur Kode bahasa Indonesia –Bahasa Inggris dalam Acara 

“Welcome to BCA” di Metro TV, menunjukkan temuan tiga proses campur kode, 

yaitu penyisipan 159 (80,71%), alternasi 21 (10,66%) dan leksikalasi kongruen 17 

(8.63%) dan ditemukan 321 unsur bahasa Inggris yang masuk ke dalam kalimat 

campur kode yaitu meliputi kata sebanyak 222 kata (68,73%), frasa sebanyak 98 

Frasa (30,53%) dan klausa yaitu 3 klausa (0,93%). 

 Penelitian inipun berusaha untuk mengidentifikasi jenis dan proses campur 

kode, serta menganalisa unsur-unsur bahasa Inggris dalam campur kode pada 

debat capres cawapres 2014 di Indoensia. 

 

METODE PENELITIAN 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif 

deskriptif.Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka (Moleong, 2011:11). Sedangkan menurut Arikunto 

(2010:234) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.Metode kualitatif adalah 

metode pengkajian atau metode penelitian terhadap suatu masalah yang tidak 

didesain atau dirancang menggunakan prosedur-prosedur statistik (Subroto, 

1992:5).Jadi, penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini merupakan 

penelitian yang mendeskripsikan serta memaparkan data yang didesain atau 

dirancang tidak menggunakan prosedur statistik atau angka-angka. 

 Data pada penelitian ini adalah campur kode bahasa Inggris yang 

digunakan oleh kandidat capares cawapres pada debat capres cawapres 2014 di 

Indonesiayaitu Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, Joko Widodo dan Jusuf Kalla 

pada program debat capres cawapres RI 2014 di Televisi. Waktu penelitian ini 

adalah pada tanggal 9, 15, 22, 29 Juni 2014 dan 5 Juli 2014. Instrument yang 

digunakan pada penelitian ini adalah observasi karena penulis memperhatikan, 

melihat dan mendengarkan dengan seksama pada sumber data.Menurut Fraenkel 

and Wallen (1993), ada dua jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan 

observasi non partisipan.Di dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi 

non-partisipan karena disini penulis tidak secara langsung terlibat di dalam 

aktifitas.Sedangkan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, penulis 

merekam sumber data. 

 Adapun tahap dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah; 1) 

Melihat, memperhatikan dan mendengarkan program debat capres cawapres di 

Televisi pada tanggal 9, 15, 22, dan 29 Juli 2014 dan 5 Juli 2014. 2) Merekam 
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program debat capres cawapres di Televisi. 3) Mentranskrip campur kode bahasa 

Inggris pada program debat capres cawapres di Televisi. 4) Menyeleksi data yang 

mangacu pada tujuan penelitian. Sedangkan berdasarkan rumusan masalah, 

prosedur analisa datanya adalah sebagai berikut: 1) Mereview data yang telah 

dikumpulkan. 2) Mencatat dan mengidentifikasi jenis campur kode. 3) 

Mengidentifikasi jenis proses campur kode. 4) Menghitung dan mengklasifikasi 

unsur-unsur campur kode. 4) Membuat kesimpulan berdasarkan analisa data. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Bagian ini membicarakan analisa jenis dan proses campur kode, serta 

unsur-unsur bahasa Inggris yang masuk ke dalam campur kode pada debat capres 

cawapres 2014 dan membahas hasilnya. 

1. Jenis dan Proses Campur Kode pada Debatcapres cawapres 2014 

 Jenis campur kode yang terdapat pada debat capres cawapres 2014 di 

Indonesia pada penelitian ini adalah Outer Code Mixing atau Campur Kode Ke 

Luar karena Bahasa asli (Bahasa Indonesia) yang bercampur dengan bahasa 

Asing. Bahasa Asing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahasa Inggris. 

Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, Muysken dalam 

Ramadhani (2011) membedakan tiga jenis proses campur kode, yaitu penyisipan, 

alternasi, dan leksikalisasi kongruen.Jenis proses campur kode yang ditemukan 

dalam penelitian ini dijelaskan seperti di bawah ini. 

Jenis proses pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

penyisipan (insertion).Dalam penelitian ini, proses penyisipan merupakan yang 

terbanyak, ditemukan sejumlah171 (seratus tujuh puluh satu) penggalan 

ujaran.Menurut Musyken dalam Ramadhani (2011) ada dua jenis penyisipan yaitu 

pengisipan konstituen tunggal (well defined) dan ganda berdampingan.Pada 

penelitian ini hanya ditemukan jenis penyisipan konstituen tunggal (well defined) 

yang merupakan sebuah unit sintaksis berupa bentuk Kata dan Frasa. Analisis 

dalam penelitian ini akanmenjelaskan unsur kata da frasa bahasa Inggris yang 

masuk ke dalam jenis penyisipan konstituen tunggal tersebut. 

Mengacu pada transkripsi debat capres cawapres yang utuh pada putaran 

ke-1 dan ke -2, berikut ini contoh unsur-unsur bahasa Inggris yang disisipkan 

dalam ujaran bahasa Indonesia yang masuk dalam penyisipan konstituen tunggal. 

(18) panggil saja programmer gak ada masalah…. 

(22) artinyaspace untuk PKL harus diberikan.. 

(36) sebagaidesigner dia juga banyak muncul diberbagai Negara 

Pada masing-masing contoh 18, 22 dan 36di atas terdapatsatu konstituen 

unsur katabahasa Inggris yang disisipkan dalam setiap penggalan ujaran. Bentuk 

kata yang disisipkan antara lainprogrammer, space, dan designer. 

Sedangkan contoh unsur frasa bahasa Inggris yang ditemukan pada 

penyisipan konstituen tunggal adalah sebagai berikut 

(6) Saya sependapat e-Government….sebanyak mungkin kita gunakan… 

(12) public opinion pada gilirannya para pengusaha setempat… 

(17) cash management system semua harus dibangun 

Pada contoh 6, 12 dan 17 terdapatfrasa konstituen tunggal yang disisipkan 

dalam setiap penggalan ujaran.Unsur Frasa bahasa Inggris konstituen tunggal 

pada contoh diatas adalah e-Government, public opinion dan cash management 

system. 
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Jenis proses campur kode alternasi adalah terbanyak kedua pada debat 

capres cawapres 2014 di Indonesia. Ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) 

proses campur kode alternasi pada acara debat ini.Muysken dalam Ramadhani 

(2011) menyebutkan bahwa alternasi muncul ketika dua bahasa dapat digantikan 

fungsinya satu sama lain baik dari segi gramatikal maupun dari segi leksikalnya. 

Ia menambahkan bahwa proses ini memiliki beberapa fitur, antara lain fenomena 

penandaan (flagging) dan penggandaan (doubling). Kedua fitur alternasi tersebut 

muncul pada debat capres cawapres ini dan analisis ini akan menjelaskan unsur 

kata, frasa dan klausa bahasa Inggris yang ada pada penelitian ini. 

Mengacu pada transkripsi debat capres cawapres yang utuh pada putaran 

ke-2, ke -3 dan ke-4, berikut ini adalah contoh alternasi peanandaan (flagging) 

unsur bahasa inggrisdalam bentuk kata yang ditemukan; 

(29)membatasaiyang masuk dari luaroleh karena itu pemerintah harus 

mendorong para…. investor-investorlokal untuk menggerakan 

sebuah pertumbuhan ekonomi 

            (65) ancaman daripada lawan sangat tinggi nah saya kira main battle tank 

sejenis leopard akan sangat-sangat berguna 

(131) nah menurut Saya agenda-agenda research ke depan adalah 

membangun,   mengembangkan research-research yang sungguh 

berkaitan dengan sustaibability pangan… 

 Pada contoh 29 dan 131terdapat bentuk kata bahasa Inggris yang 

mengalami proses pengulangan karena mengalami fitur penandaan. Antara lain 

(29) yang masuk dari luar(investor asing) sehingga mengarah pada investor-

investor lokal, (65) main battle tank misalnya seperti leopard, dan (131) agenda-

agenda yang mengacu pada research-reseach.Bentuk kata bahasa Inggris tersebut 

merupakan alternasi penandaan (flagging) karena ada fenomena penandaan yang 

menunjukkan bahwa ada bahasa lain yang diujarkan oleh penutur (Muysken 

dalam Ramadhani, 2011).   

 Sedangkan bentuk frasa dan klausa dalam alternasi panandaan (flagging) 

tidak ditemukan pada penelitian campur kode debat capres cawapres ini.  

Kemudian alternasi penggandaan (doubling) unsur bahasa Inggris pada 

penelitian ini ditemukan dalam bentuk kata, frasa dan klausa.Dimana kata, frasa 

dan klausa bahasa Inggris pada penelitian diulang dengan bahasa Indonesia 

dengan arti dan makna yang sama. Contoh-contoh di bawah ini mengacu pada 

transkripsi yang utuh pada debat capres cawapres 2014 putaran ke-2, ke- 3, dan 

ke- 4, antara lain; 

(41) ke depan kita harus mempunyai sebuah drone - pesawat tanpa 

awak… 

(73) yang pertama ada ketidak kepercayaan, ini masalah trust sehingga 

terjadi saling curiga  

(107) agar kita dapat meningkatkan employment- tenaga kerja kita… 

Pada contoh 41 dan 107 kata yang menggunakan bahasa Inggris dijelaskan 

kembali dengan bahasa Indonesia yaitu drone mmenjadi pesawat tanpa awak dan 

employment menjadi tenaga kerja. Sedangkan contoh (73) kata yang 

menggunakan bahasa Indonesia diulang dengan bahasa Inggris kepercayaan 

menjadi trust.Ketiga contoh diatas merupakan bentuk kata bahasa Inggris dalam 

alternasi penggandaan (doubling). 
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(26) strategi kami adalah strategi dorongan besar - the big push 

strategy…kita tidak bisa main-main dengan tetangga-tetangga kita 

sekarang… 

(32) kita punya persediaan crude oil…minyak bumi sudah menurun 

(48) Saya ingin mengedepankan the good neighbor politic - politik 

tetangga yang baik..kita akan selalu santun… 

(78) Komunitas Ekonomi Asia… Asian Economic Communityakan 

berakhir… 

Contoh 26, 32, 48 dan 78 diatas mengacu pada transkripsi yang utuh pada 

debat capres cawapres 2014 putaran ke-2 dan ke -3. Pada (26) bentuk frasa 

strategi dorongan besar dijelaskan kembali the big push strategy.Contoh (32) 

crude oil juga dijelaskan kembali minyak bumi. Bentuk frasa bahasa Inggris (48) 

the good neighbor politic juga dijelaskan kembali dengan bahasa Indonesia 

politik tetangga yang baik. Begitu juga (78) Komunitas Ekonomi Asia juga 

diulang dengan bahasa Inggris Asian Economic Community. 

 Sedangkan dalam alternasi penggandaan bentuk klausa hanya ditemukan 

sebanyak satu klausa saja pada penelitian dan contoh dibawah ini mengacu pada 

transkripsi yang utuh pada debat putaran ke-3 yaitu sebagai berikut; 

 (71) yang harus kita yakinkan bahwa …we want to be a good neighbor .. 

kita ingin jadi tetangga yang baik…Contoh 71 diatas merupakan satu-satunya 

bentuk klausa yang ditemukan dalam penggalan ujaran pada debat capres 

cawapres 2014 di Indonesia. Dimana klausa we want to be good neighbor 

dijelaskan kembali dalam bahasa Indonesia kita ingin jadi tetangga yang 

baik.Danini merupakan klausa alternasi penggandaan (doubling). 

 Jenis proses campur kode yang terakhir ditemukan pada debat capres 

cawapres 2014 ialah leksikalisasi kongruen. Proses ini merupakan yang paling 

sedikit ditemukan pada debat capres cawapres 2014 di Indonesia.Dalam data 

transkripsi yang utuh pada debat putaran ke-1 s/d ke-5 hanya ditemukan sebanyak 

1 (satu) leksikalisasi kongruen yaitu pada transkripsi debat putaran ke-4. Unsur 

bahasa Inggris yang masuk dalam Leksikalisasi Kongruen pada debat capres 

cawapres tersebut ditemukan dalam bentuk kata, yaitu; 

(108) kita boleh mengirimkan tenaga kerja keluar negeri tapi tenaga skill 

bukan labor atau cheap labor…. 

Pada contoh (108) bentuk yang dialihkan adalah tenaga skill yang 

dimaksudkan adalah memiliki keterampilan bukan cheap labor yaitu tenaga 

kasar.Pada proses ini ditemukan peralihan pada kata idiom. Sedangkan frasa dan 

klausa sama sekali tidak ditemukan pada debat capres dan cawapres 2014. 

  

2. Unsur-unsur Bahasa Inggris yang Muncul dalam Campur Kode 

 Unsur-unsur bahasa Inggris yang masuk dalam campur kode pada debat 

capres cawapres 2014 di Indonesia tersebut terdiri atas beberapa kategori. Setelah 

menganalisis dan mengamati 198 penggalan ujaran dari debat putaran pertama 

hingga putaran kelima, ditemukan unsur-unsur bahasa Inggris yang muncul dalam 

campur kode tersebut, yang terdiri atas 186 kata (nomina, adjektiva, adverbial dan 

verba), 107frasa (frasa nomina, frasa adjektiva, frasa verba dan frasa 

preposisional) dan satuklausa. Dari beberapa contoh penggalan ujaran dan juga 

mengacu pada transkripsi debat capres cawapres yang utuh pada putaran ke 1 s/d 
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ke 5, berikut ini dipaparkan sejumlah unsur-unsur bahasa Inggris yang muncul 

dalam campur kode pada debat capres cawapres 2014 di Indonesia. 

Bentuk kata sangat mendominasi unsur bahasa Inggris yang muncul dalam 

campur kode. Jumlah keseluruhan kata yang ditemukan dalam debat capres 

cawapres adalah sebanyak 186 kata (94,89%). Bentuk kata merupakan yang 

paling banyak dibandingkan dengan bentuk frasa dan klausa. Bentuk kata tersebut 

terdiri atas 127 nomina, 33 adjektiva,16 adverbia dan 10 verba.Nomina adalah 

kategori yang paling banyak muncul pada seluruh campur kode.Kemudian pada 

urutan selanjutnya diikuti oleh adjektiva, adverbia dan verba. 

Berikut ini disajikan contoh bentuk nomina pada debat capres cawapres 

putaran pertama (ke-1): 

(1) Demokrasi bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan tapi ia adalah 

sistem nilai values yang perlu kita tegakkan dan harus kita yakini 

(3) bagaimanamanagement pengawasan itu bias kita laksanakan dari detik 

ke detik.. hari ke hari terus kita lakukan 

(4) bahwaelite bangsa Indonesia selama beberapa puluh tahun ini…. 

(6) kemudianrecruitment …saya sependapat e government eee.. sebanyak 

mungkin kita menggunakan teknologi modern 

Pada contoh 1, 3, 4 dan 6 di atas bentuk values „nilai‟, management 

„pengelolaan‟, elite „kaum atasan‟ dan recruitment „pengerahan‟ merupakan 

bentuk nomina bahasa Inggris yang masuk dalam campur kode. Unsur-unsur 

tersebut berada di bawah kaidah yang sama pada kedua bahasa sehingga 

percampuran bahasa dapat terjadi (Sankoff dan Poplack, seperti dikutip Yassi 

2001:238). 

(13) obstacle yang kita hadapi … buruknya birokrasi 

(18) panggil saja programmer gak ada masalah…semua itu bias dilakukan 

contoh 13 dan 18diatas bentuk obstacle „rintangan‟ dan programmer 

„orang yang memprogram‟ juga merupakan bentuk nomina bahasa Inggris yang 

masuk dalam campur kode. 

Selain nomina, pada debat capres cawapres putaran pertama ditemukan 

pula unsur yang berupa adjektiva seperti contoh dibawah ini: 

(5) penegakhukum harus ditingkatkan kemampuan managerial…… 

(15) upaya pemberantasan korupsi harus massive dan penguatan KPK 

harus kita atur.. 

Pada contoh 5 dan 15 diatas, bentuk managerial „yang berhubungan 

dengan pengelolaan/kepemimpinan‟ dan massive „secara besar-besaran‟ 

merupakan unsur adjektiva yang masuk dalam campur kode. Unsur-unsur tersebut 

berada di bawah kaidah yang sama dari kedua bahasa sehingga pencampuran 

bahasa dapat terjadi (Yassi, 2001:238). Sedangkan bentuk adverbia tidak 

ditemukan pada debat capres cawapres putaran pertama. 

Pada debat capres cawapres putaran kedua (ke-2) ditemukan bentuk 

nomina, adjektiva dan adverbia, adapun contohnya adalah sebagai berikut: 

(20) pasar harus diberikan zoning kering zoning basah… buah…sayur… 

(21) disemua kota hampir tidak ada planning… 

(22) artinyaspace untuk PKL harus diberikan.. 

(26) sehingga mereka dapat uang cash… uang cash ..tunai ini…. 

Pada contoh 20, 21, 22 dan 26 diatas, bentuk zoning „wilayah‟, planning 

„perencanaan‟, space „ruang‟ dan cash „tunai‟ adalah bentuk nomina bahasa 
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Inngris yang masuk dalam campur kode.Selain itu juga ditemukan bentuk nomina 

seperti dibawah ini: 

(29) ….. investor lokal untuk menggerakkan sebuah pertumbuhan 

ekonomi 

(34) bahkan kita bisa surplus…baru kita bisa jadi macan Asia kembali 

(36) sebagaidesigner dia juga banyak muncul diberbagai Negara 

(37) adabarrier… mereka menghambat tapi tidak terlihat 

Pada contoh 29, 34, 36 dan 37 diatas merupakan bentuk nomina yang 

masuk dalam campur kode. Adapun bentuk yang dimaksud adalah investor 

„penanam modal‟, surplus „kelebihan‟,designer „perancang‟, dan barrier 

„rintangan‟. 

Sedangkan unsur adjektiva dan adverbia yang ditemukan adalah sebagai 

berikut: 

(24) karena sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan yang significant 

(28) dikelola…dikontrol dengan baik dibelikan alat-alat yang real yang 

tepat… 

Contoh 24 dan 28 bentuk significant „berarti/penting‟ dan real „nyata‟ 

merupakan bentuk adjektiva yang masuk dalam campur kode.  

(25) ukurannya sekarang… benchmarknya adalah satu hektar… 

Contoh 25 bentuk benchmark „standar yang digunakan untuk mengukur‟ 

adalah bentuk adverbia yang juga masuk dalam campur kode pada debat capres 

cawapres putaran ke dua. 

Selanjutnya pada debat capres cawapres putaran ke tiga (ke-3) ditemukan 

bentuk nomina, adjektiva,adverbiadan verba seperti yang disajikan berikut ini: 

(38) ini yang menjadi fundamental …kita tentunya berada pada letak 

geografis yang sangat unik 

(41) ke depan kita harus mempunyai sebuah drone… 

 (65) dimana ancaman fret daripada lawan sangat tinggi…saya kira main 

battle tank sejenis leopard akan sangat berguna 

 (67)  yang pasti harus kita gunakan dan manfaatkan sebagai bagian 

daripada arsenal kita 

Contoh 38, 41, 65, 67 diatas yaitufundamental „asas‟, drone „pesawat 

pengintai tanpa awak‟, leopard „macan tutul‟, dan arsenal „penyimpanan alat 

senjata‟ adalah bentuk nomina yang masuk dalam unsur campur kode. Kemudian 

bentuk adjektiva yang ditemukan pada debat capres cawapres putaran ketiga 

contohnya adalah: 

(40) termasuk didalamnya ketahanan cyber dan pertahanan hybrid… 

(50) diplomasi ini harus dikerjakan se intensive mungkin…. 

(65) dimana ancaman fretdaripada lawan sangat tinggi… 

Pada contoh 40, 50 dan 65 tersebut merupakan bentuk adjektiva dari unsur 

kata yang masuk dalam campur kode yaitu cyber „dunia maya‟, hybrid „sistem 

jaringan internet‟, intensive „terperinci dan berkelanjutan‟,  dan fret 

„rewel/cerewet‟. Selain nomina dan adjektiva, bentuk adverbia juga ditemukan 

pada debat putaran ke tiga, contohnya seperti: 

(69) apakah kita abstain sama sekali atau kita ……. 

Contoh 69 diatas bentuk abstain „menjauhkan diri‟ merupakan bentuk 

adverbia yang masuk dalam campur kode. 

Bentuk verba juga muncul pada debat putaran ke tiga, yaitu seperti: 
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(46) kalo ada orang yang claim kekuatan laut kita ….bisa gak kita 

mencegah mereka 

(51) dia teraniaya dan akhirnya snap psikologis…tki..kita 

(75) kita harus check diri kita… jangan-jangan kita yang lemah… 

Pada contoh 46 dan 51 yaitu claim „mengakui‟, snap „menghantam‟ dan 

check „memeriksa‟ merupakan bentuk verba yang muncul pada debat capres 

cawapres putaran ketiga dan masuk dalam campur kode. 

Pada debat capres cawapres putaran ke empat (ke-4) ditemukan bentuk 

nomina, adjektiva dan adverbia, sebagaimana seperti yang disajikan berikut: 

(84) temuan-temuan dari knowledge kita….agar dapat diterapkan.. 

(87) dapat kita atasi dengan meningkatkan skill karena ini sangat penting 

(89) maka para engineer dan skill saja dpat bisa bekerja… 

(91) pengembangan pusat inovasi dengan pendekatan triple helix harus 

kita lakukan,  pertama government mengembangkan regulasi yang 

pro…. 

Pada contoh 84, 87, 89 dan 91 diatas, bentuk knowledge „ilmu 

pengetahuan‟, skill „kemampuan‟, engineer „insinyur‟ dan government 

„pemerintah‟  merupakan bentuk nomina yang muncul dalam campur kode. 

Selanjutnya contoh bentuk adjektiva yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

(82) pendidikan berkadilan inclusive dan berkualitas adalah kewajiban 

institusi 

(91) pengembangan pusat inovasi dengan pendekatan triple helix harus 

kita lakukan,  pertama government mengembangkan regulasi yang 

pro kepada…. 

Contoh 82 dan 91 yaitu bentuk inclusive „termasuk‟ dan pro „setuju‟ 

adalah contoh bentuk adejektiva yang muncul dalam campur kode pada debat 

capres cawapres putaran ke empat. Sedangkan bentuk adverbia yang ditemukan 

pada debat putaran ke empat ini contohnya adalah: 

(115) dua belas persen declining pemerintah sekarang……. 

(144) mari sejenak kita bayangkan seandainya sumber alam kita deplete… 

Pada 115 dan 144 bentuk declining „kemerosotan‟ dan deplete „habis‟ 

merupakan bentuk adverbia yang masuk dalam campur kode.  

Pada debat capres cawapres putaran ke lima (ke-5) juga ditemukan unsur 

kata yang berbentuk nomina, adjektiva, adverbial dan verba. Bentuk unsur kata 

tersebut seperti contoh yang disajikan berikut ini: 

(166) tapi justru Indonesia mengalami surplus pada tahun 2008… 

(168) beliau menegur saya karena statement saya… 

(178) bagaimana kita bisa membuat management…. 

Pada contoh 166, 168 dan 178 diatas, bentuk surplus „kelebihan‟, 

statement „pernyataan‟ dan management „pengelolaan‟ merupakan bentuk nomina 

yang masuk dalam campur kode pada debat capres cawapres 2014 putaran ke 

lima. 

(150) semuanya serba urgent akibat keterlambatan kita menanggapi… 

(158) dan ini harus kita lakukan secara consistent…. 

(162) lahan-lahan yang marginal juga masih beribu-ribu hektar lahan… 

Contoh 150, 158 dan 162 diatas merupakan bentuk adjektiva yang 

ditemukan pada debat capres cawapres putaran ke lima, yaituurgent „mendesak‟, 

consistent „terus menerus‟ dan marginal „kecil‟. 
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(152) yang bagaimana energy kita sustain… berkelanjutan 

(167) agar mereka tetap bisa survive dengan tambahan dana tersebut… 

Pada 152 dan 167 diatas yaitu sustain „menyokong‟ dan survive „bertahan‟ 

merupakan contoh bentuk adverbia yang ditemupaka pada debat capres cawapres 

putaran ke lima. Dan yang terakhir bentuk yang ditemukan adalah verba, yaitu: 

(160)  banyak kesepakatan yang kita kelola..kitamanage dari situ.. 

Frasa manage „atur/kelola‟ pada contoh 160 di atas merupakan bentuk 

verba yang ditemukan pada debat capres cawapres 2014 putaran terakhir yang 

masuk ke dalam campur kode.  

 Selain bentuk kata, bentuk bentuk frasa juga terdapat dalam penggalan 

ujaran yang masuk dalam campur kode. Dari beberapa contoh penggalan ujaran 

dan juga mengacu pada transkripsi percakapan yang utuh, ditemukan sebanyak 

107 frasa (54,59%). Frasa tersebut terdiri atas 102 frasa nomina, 3 frasa adjektiva, 

1 frasa verba dan 1 frasa preposisional. Frasa nomina adalah frasa yang paling 

banyak muncul pada campur kode.Kemudian pada urutan selanjutnya adalah oleh 

frasaadjektiva, frasa verba dan frasa preposisional.Berikut ini akandipaparkan 

sejumlah contoh frasa yang ditemukan pada debat capres cawapres 2014 di 

Indonesia putaran pertama (ke-1) sampai dengan putaran terakhir (ke-5). 

 Pada debat putaran pertama ditemukan frasa nomina, frasa adjektiva dan 

frasa preposisional. Pertama adalah contoh frasa nomina yang merupakan frasa 

dengan jumlah yang paling banyak: 

(2) e budgeting, e procurement, e purchasing, e catalogue, e audit, pajak 

online, IMB online… cara-cara seperti itulah yang saya kira perlu dan 

bisa dinasionalkan….. 

(6) kemudian recruitment..saya sependapat…. e-Government …. sebanyak 

mungkin kita menggunakan…… 

(7)   baik kompetensi managerialnya, kemudian management leadership... 

Pada contoh 2, 6 dan 7 di atas, frasa nomina yang masuk dalam kalinat 

campur kode adalah e budgeting „sistem penyusunan anggaran yang didalamnya 

termasuk aplikasi program computer berbasis web‟, e procurement„sistem 

pengadaan atau pembelian berbasis internet‟,e purchasing ‘sistem pembelian 

barang/jasa melalui catalog elektronik‟, e catalogue‘sistem informasi elektronik 

yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari 

berbagai penyedia barang/Jasa pemerintah‟, e audit „sistemaudit berbasis 

internet‟, e government „penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk 

memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal hal 

lain yang berkenaan dengan pemerintahan‟ dan management leadership 

„manajemen kepemimpinan‟.Induk dari frasa frasa tersebut adalah nomina. 

 Selain itu juga ditemukan frasa adjektiva, contohnya adalah sebagai 

berikut: 

(2) e budgeting, e procurement, ………pajak online, IMB online cara-

cara seperti itulah yang saya kira diperlukan dan bisa di nasionalkan…. 

Pada contoh 2 di atas, frasa online „terhubung dengan internet‟ merupakan 

frasa adjektiva yang juga masuk dalam campur kode.Berikutnya adalah frasa 

preposisional yang juga ditemukan di debat putaran pertama, yaitu: 

(10) berarti ini sering disebut management by objective …tentukan 

sasaran baru langkah langkah…. 
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Contoh 10 di atas, frasa management by objective „pengelolaandengan 

tujuan‟ merupakan frasa preposisional bahasa Inggris yang masuk ke dalam 

kalimat campur kode. 

Kemudian pada debat capres cawapres putaran kedua (ke-2) ditemukan 

frasa nomina saja, seperti contoh berikut: 

(27) strategi kami adalah strategi dorongan besar the big push strategy 

kita tidak bisa main main dengan tantangan kita sekarang… 

(32) kita punya persedian crude oil… minyak bumi sudah juga menurun.. 

(35) selain tol laut, kedua adalah double track kereta api… 

Pada contoh 27, 32 dan 35 di atas, frasa the big push strategy „strategi 

dengan dorongan besar‟, crude oil „minyak mentah‟, double track „rel rangkap‟ 

merupakan frasa nomina yang masuk dalam kalimat campur kode. 

Dalam debat putaran ketiga (ke-3) selain ditemukan frasa nomina juga 

ditemukan frasa verba, seperti yang disajikan dibawah ini: 

(42) yang kedua bisa untuk mengejar kalo ada illegal fishing kemudian 

yang ketiga juga bisa kita pakai kalo ada illegal logging…. 

(63) pada saat yang sama pemerintah juga membeli tank leopard… 

(64) main battle tank bisa dipakai di beberapa daerah…. 

Contoh 42, 63 dan 64, yaitu frasa illegal fishing „penangkapan ikan liar‟, 

illegal logging „penebangan pohon liar‟, tank leopard „alutsista sejenis teng‟, dan 

main battle tank „teng peperangan utama‟ adalah frasa nomina yang terdapat pada 

debat putaran ketiga dan masuk ke dalam kalimat campur kode.  

Selain frasa nomina frasa verba juga ditemukan pada debat putaran ketiga. 

Frasa verba, yaitu frasa yang terjadi dari verba dengan verba atau dengan 

adverbia.(Kridalaksana, 1999: 148). Contohnya adalah: 

(74) jadi kita harus build up trust…kita harus…. 

 Contoh 74 tersebut, frasa build up trust „membangun kepercayaan‟ adalah 

frasa verba bahasa Inggris yang masuk ke dalam kalimat campur kode pada debat 

capres cawapres 2014 putaran pertama.  

Pada debat capres cawapres 2014 putaran ke empat (ke-4), ditemukan dua 

frasa yaitu nomina dan adjektiva, seperti contoh berikut ini: 

(83) tidak mungkin kita tidak membangun the center of excellence….. 

(91) pengembangan pusat pendidikan dengan pendekatan triple helix 

harus kita lakukan… 

(95) seluruh sumber daya alam kita harus kita kelola based on value 

added…. 

Contoh 83, 91 dan 95, yaitu the center of excellence „pusat unggulan‟, 

triple helix „suatu konsep sinergi tiga pihak‟, dan based on value added 

„berdasarkan nilai tambah‟ semua itu adalah frasa nomina yang ditemukan pada 

debat putaran ke empat yang kalimatnya masuk ke dalam campue kode. 

Sedangkan frasa adjektiva yang ditemukan pada putaran ke empat ini adalah: 

(144) sumber daya kita deplete habis karena non renewable….habis..pasti 

habis… 

Contoh 144 di atas, frasa non renewable „tidak dapat diperbarui‟ adalah 

frasa adjektiva yang masuk ke dalam campur kode. 

Dan yang terakhir adalah frasa yang ditemukan pada debat capres 

cawapres 2014 putaran ke lima (ke-5).  Pada debat ini hanya ditemukan frasa 

nomina saja, contohnya adalah sebagai berikut: 
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(148) penting bagi kita ligkungan hidup untuk mengatasi global climate 

change… 

(151) yang enam puluh ribu tiap tahun hilang menjadi real estate, pabrik 

dan sebagainya… 

(170) atas kerusakan lingkungan di daerah-daerah seperti tropical forest di 

Indonesia.. 

Pada contoh 148, 151 dan 170 di atas, yaitu frasa global climate change 

„perubahan iklim global‟, real estate „perumahan elit‟ dan tropical forest „hutan 

tropis‟ merupakan  frasa nomina yang masuk ke dalam campur kode yang terdapat 

pada debat capres cawapres 2014 putaran terakhir (ke-5). 

 Selain kata dan frasa, ditemukan pula bentuk klausa pada penggalan ujaran 

pada debat capres cawapres 2014 yang masuk ke dalam campur kode. Klausa 

merupakan bentuk yang paling sedikit dibandingkat kata dan frasa. Setelah 

menganalisis dan mengamati data tersebut, ditemukan 1 klausa (0,51%). Bentuk 

klausa hanya ditemukan pada debat capres cawapres putaran ke tiga (ke-3). 

Bentuk klausa tersebet disajikan sebagai berikut: 

 (71) yang harus kita lakukan bahwa…. We want to be a good neighbor … 

Contoh 71 di atas merupakan satu-satunya klausa bahasa Inggris yang 

masuk ke dalam kalimat campur kode pada debat capres cawapres 2014 putaran 

ke tiga.  Contoh tersebut adalah we want to be a good neighbor „kita ingin 

menjadi tetangga yang baik‟.  

 Kata merupakan jenis unsur yang terbanyak dibandingkan dengan frasa 

dan klausa. Jumlah keseluruhan kata yang ditemukan dalam debat capres 

cawapres 2014 dari putaran pertama (ke-1) sampai dengan putaran terakhir (ke-5) 

adalah sebanyak 186 kata (94,89%). Hasil dari penelitian bahwa bentuk-bentuk 

kata tersebut terdiri atas 127 nomina, 33 adjektiva, 16 adverbia dan 10 verba. 

Selain kata, bentuk frasa juga terdapat dalam dalam penggalan ujaran pada debat 

capres cawapres. Dari data penggalan-penggalan ujaran mengacu pada transkripsi 

yang utuh, dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 107 frasa (54,59%). Frasa 

tersebut terdiri atas 102 frasa nomina, 3 frasa adjektiva, 1 frasa verba dan 1 frasa 

preposisional. Dan yang terakhir adalah klausa, klausa juga ditemukan dalam 

penelitian ini meskipun jumlahnya adalah yang paling sedikit dibandingkan kata 

dan frasa. Klausa dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 1 klausa (0,51%). 

 Acara yang diteliti dalam penelitian ini bersifat formal, berjalan dengan 

sistematis saling berdebat, memberikan statement dan juga saling bertanya sesuai 

aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)2014 dan acara tersebut 

dibawakan oleh moderator. Penutur dalam acara tersebut membicarakan topik 

seputar visi dan misi mereka sebagai calon president dan wakil president dengan 

tema yang berbeda disetiap putaran debat.  

 

PENUTUP 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa jenis campur kode yang terdapat pada debat 

capres cawapres 2014 di Indonesia merupakan outer code mixing (campur kode 

ke luar) karena Bahasa asli yang dipakai penutur yaitu Bahasa Indonesia 

bercampur dengan bahasa Asing yaitu bahasa Inggris. Proses campur kode pada 

penelitian ini menunjukkan ada tiga jenis, yaitu penyisipan, alternasi dan 

leksikalisasi kongruen. Dalam 198 penggalan ujaran yang dianalisa pada debat 
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capres cawapres 2014 di Indonesia ditemukan unsur-unsur bahasa Inggris yang 

muncul dalam campur kode yaitu berupa; kata sebanyak 186 (94,89%), frasa 

sebanyak 107 (54,59%) dan klausa sebanyak 1 (0,51%). Bentuk kata merupakan 

yang paling banyak ditemukan dalam acara ini, kemudian berturut-turutdiikuti 

frasa dan klausa. 
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