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ABSTRACT 

This study aimed to describe the data about form of comunications used Minang 

language mixing code into Melayu Jambi language, and the factors which caused mixing 

code in purchase and sale transaction at Pulau Temiang market. 

This research used descriptive research. Data analysis was performed using a 

qualitative approach. The subject of this research were the words of purchase and sale 

transaction dialogue which claimed have mixing code forms. Data analysis performed in this 

study were: (1) purchase and sale dialogues at Pulau Temiang market which claimed have 

mixing code forms, (2) the factors of caused mixing code in purchase and sale dialogues at 

Pulau Temiang market, and (3) conclusion of usual mixing code forms which used in 

purchase and sale transaction at Pulau Temiang market. 

Based on the result of data processing, it showed the purchaser and the seller still 

often used mixing code in their sale transaction. They used mixing code such as words, 

pharase, or clause form. The reasons of used mixing code were: (1) intentional purpose and 

(2) habit form. 

The result of this study concluded that this study founded the forms of mixing code at 

communications in purchase and sale transaction at Pulau Temiang market caused by 

intentional purpose and habit form. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Bahasa  merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, sebagai alat 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari bahasa memegang peran penting dalam kehidupan 

masarakat. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bagi suku bangsa yang memiliki latar 

belakang yang berbeda, sebab bangsa Indonesia adalah Negara yang multilingual. Setiap 

orang yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu memiliki cirri khas bahasa yang berbeda. 

Misalnya, orang Jambi bahasa khasnya adalah bahasa melayu Jambi, orang Minang bahasa 

khasnya bahasa Minang, dan begitu juga daerah lain yang mempunyai ciri khas bahasanya 

masing-masing. 

 Salah satu contoh daerah yang memiliki keanekaragaman dari segi bahasa dan 

berbahasa adalah desa Pulau Temiang yang terletak di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo 

Propinsi Jambi. Di desa ini terdapat sebuah pasar tradisional yakni pasar Pulau Temiang, 

yaitu merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual yang berasal 

dari berbagai macam daerah dan masyarakat desa itu sendiri. Pasar Pulau Temiang 

merupakan pasar mingguan yang dibuka setiap hari saptu, dimulai pukul 06.30 WIB dan 

berakhir pukul 12.00 WIB. 

 Seperti pasar pada umumnya, dipasar ini terdapat berbagai macam etnis yang terlibat 

dalam transaksi jual beli baik dari segi penjual maupun pembelinya. Antara lain, ada tiga 

etnis masyarakat yang mendominasi yaitu suku Jawa, Minang, dan Melayu (sebagai 

penduduk asli). Ketiga suku tersebut saling bercampur baur, berinteraksi, dan berkomunikasi 

dalam masyarakat yang heterogen. Keadaan masyarakat yang heterogen memicu terjadinya 

dwi bahasa. Dwi bahasa adalah situasi yang menggambarkan seseorang atau sekelompok 

masyarakat pada suatu wilayah tertentu yang dapat dan menggunakan dua atau lebih bahasa. 

 Pasar Pulau Temiang merupakan gambaran yang tepat untuk menggambarkan yang 

tepat untuk menyatakan situasi keragaman bahasa dari masyarakat Desa Pulau Temiang. Di 

tempat itu pula masyarakat seluruh pelosok Desa Pulau Temiang dan Desa-desa lain yang ada 

di sekitaran Desa Pulau Temiang berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli, baik dalam 

skala besar, menengah, maupun kecil. Mereka datang dari latar belakang budaya dan bahasa 

yang berlainan, sehingga komunikasi yang terjadipun menggunakan bahasa yang bercampur 

antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah asal masing-masing. Sesekali masyarakat 



memakai bahasa Indonesia kemudian bahsa asal daerah masing-masing. Namun secara 

umum, bahasa pengantar yang digunakan penjual dan pembeli dalam berkomunikasi dan 

melakukan transaksi jual beli adalah bahasa Melayu Jambi. 

 Bahasa Melayu Jambi merupakan bahasa daerah yang dipakai oleh penuturnya yaitu 

masyarakat Melayu Jambi. Meski secara umum bahasa yang gunakan adalah Melayu Jambi, 

namun tidak menutup kemungkinan komunikasi tersebut juga dapat terjadi dengan 

menggunakan bahasa daerah yang lain. 

 Dengan adanya keanekaragaman bahasa tersebut sangat memungkinkan terjadi 

percampuran dua atau lebih pariasi berbahasa yang lebih dikenal dengan istilah campur kode. 

Campur kode adalah penggunaan lebih dari satu bahasa atau percampuran antara dua bahasa 

atau lebih, proses terjadinya campur kode ini misalnya pada saat kita berbicara menggunakan 

bahasa Indonesia terkadang terjadi percampuran atau serpihan-serpihan bahasa daerah. Hal 

ini sudah dapat dikatakan terjadinya campur kode. 

 Adapun tempat atau komunitas yang memiliki kecenderungan untuk melakukan 

campur kode ini adalah pasar. Sebagai diketahui bahwa pasar merupakan tempat bertemu dan 

berkumpulnya berbagai macam etnis dan status sosial yang berbeda dalam melakukan 

transaksi jual beli yang secara verbal menggukan bahasa sebagai alat komukasi utama. 

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis meneliti tentang “Campur Kode Bahasa 

Minang Kabau Dalam Proses Transaksi Jual Beli Di Pasar Pulau Temiang Kecamatan Tebo 

Ulu Kabupaten Tebo”. 

Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui tentang bentuk dan 

faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode bahasa Minang Kabau dalam berbahasa 

Melayu Jambi pada transaksi jual beli di pasar Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo”. 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mendeskripsikan bentuk dan faktor-faktor 

penyebab terjadinya campur kode bahasa Minang Kabau dalam berbahasa Melayu Jambi 

pada transaksi jual beli di pasar Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo”. 



Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

penelitian ini memiliki manfaat secara teoretis, diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan teori-teori sosiolinguistik khususnya mengenai campur kode, dan 

diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih jelas mengenai ilmu 

sosiolinguistik dalam hal campur kode. Selanjutnya, secara praktis hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang berminat mengkaji bidang kebahasaan, 

khususnya mengenai sosiolinguistik tentang “campur kode” dalam hal memperkaya khazanah 

kepustakaan ataupun menambah literatur tentang campur kode ataupun dijadikan sebagai 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya 

sebagai bahan masukan dalam bidang penelitian yang sama, namun mengambil dari aspek 

yang berbeda, dan diharapkan mampu membantu pemakai bahasa dalam menggunakan kode-

kode bahasa, sehingga dalam berkomunikasi akan lebih komunikatif, serta dapat 

meningkatkan pemahaman seseorang pada suatu permasalahan. 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Campur Kode 

Campur kode pada dasarnya merupakan suatu fenomena kebahasaan yang secara 

alamiah terjadi pada masyarakat multilingual. Masyarakat multilingual merupakan suatu 

kelompok masyarakat yang dalam berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa. Satu 

bahasa dengan bahasa lain yang digunakan terjadi karena adanya suatu tindakan campur kode 

dan alih kode. 

Thelander (dalam Chaer & Agustina, 2010: 115) menjelaskan perbedaan campur kode 

dan alih kode sebagai berikut: 

Bila di dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari suatu klausa suatu bahasa ke 

klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Tetapi apabila di 

dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa maupun  frase-frase yang digunakan terdiri 

dari klausa dan frase campuran (hybrid clauses, hybrid phrases), dan masing-masing 

klausa atau frase itu  tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang 

terjadi adalah campur kode, bukan alih kode. 



Nababan (1991: 32) menyatakan bahwa campur kode terjadi bilamana orang 

mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada 

sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa. Adapun ciri yang 

menonjol dalam campur kode ini adalah kesantaian atau situasi informal. Misalnya ada 

seorang penutur yang dalam pemakaian bahasa Indonesia banyak disisipi unsur-unsur bahasa 

Jawa/daerah atau sebaliknya bahasa daerah yang disisipkan pada bahasa Indonesia. Maka 

seorang penutur tersebut bercampur kode ke dalam peristiwa tersebut, sehingga akan 

menimbulkan apa yang disebut bahasa Indonesia yang ke daerah-daerahan atau kejawa-

jawaan. 

Sementara Suwito (dalam Andiopenta, 2011: 93) menyatakan bahwa campur kode 

merupakan kebiasaan masyarakat menggunakan dua bahasa sekaligus dalam berinteraksi 

tanpa ada situasi yang menuntut pencampuran tersebut yang mengakibatkan terjadinya 

pencampuran dua bahasa. 

Lebih lanjut Chaer & Agustina (2010: 116) berpendapat bahwa campur kode itu dapat 

berupa pencampuran serpihan kata, frase, dan klausa suatu bahasa didalam bahasa lain yang 

digunakan. Intinya, ada satu bahasa yang digunakan, tetapi didalamnya terdapat serpihan-

serpihan dari bahasa lain. 

Andiopenta (2011: 98) memberi batasan tentang campur kode yakni: tuturan hanya 

berupa serpihan-serpihan, telah menggunakan satu kata atau frasa dan tidak ada situasi yang 

menuntut. 

Dari beberapa pengertian mengenai campur kode tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

campur kode adalah suatu kegiatan mencampurkan dua bahasa atau lebih dalam satu 

komunikasi atau interaksi verba. Dimana salah satu bahasa merupakan kode utama atau kode 

dasar yang digunakan dan memiliki fungsi sendiri, sedangkan bahasa atau kode lain yang 

terlibat dalam peristiwa itu hanyalah serpihan-serpihan kata saja. 

Percampuran kedua kode bahasa tersebut dapat terjadi tanpa adanya situasi yang 

menuntut terbentuknya percampuran bahasa tersebut. Intinya, menggunakan satu bahasa 

tetapi di dalamnya terdapat unsur-unsur bahasa lain, baik dalam situasi formal maupun situasi 

informal. Adapun unsur bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah digunakannya 

unsur bahasa daerah dalam transaksi jual beli di pasar desa Pulau Temiang. 

Faktor-Faktor Terjadinya Campur Kode 



Berdasarkan faktor penyebab campur kode, campur kode tidak muncul karena tuntutan 

situasi, tetapi ada hal lain yang menjadi faktor terjadinya campur kode. Pada penjelasan 

sebelumnya telah dibahas mengenai ciri-ciri peristiwa campur kode, yaitu tidak dituntut oleh 

situasi dan konteks pembicaraan, adanya ketergantungan bahasa yang mengutamakan peran 

dan fungsi kebahasaan yang biasanya terjadi pada situasi yang santai.  Berdasarkan hal 

tersebut, Suwito (1983) memaparkan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya 

campur kode yaitu: 

a. Faktor peran 

b. Faktor ragam 

c. Faktor keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan 

 

Selanjutnya, Andiopenta (2011: 96) berpendapat bahwa terjadinya campur kode 

disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini: 

1. Kedwibahasaan dalam masyarakat 

Kedwibahasaan dalam masyarakat selain menyebabkan terjadinya alih kode, 

interferensi dan integrasi juga menimbulkan campur kode dan berbagai pengaruh 

lainnya yang berasal dari bahasa ibu (B1) dan bahasa kedua (B2). 

2. Keinginan untuk memperlihatkan identitas atau kependudukan 

Campur kode dapat terjadi jika seorang penutur ingin memperlihatkan identitas atau 

kedudukannya karena penutur ingin melihat keterpelajarannya dan kemahirannya 

dalam berbahasa kedua. 

3. Kebiasaan penutur 

Campur kode juga dapat terjadi karena kebiasaan penutur menggunakan bahasa (B1) 

dan (B2), sehingga terjadi pencampuran bahasa. 

4. Ketidaktepatan ungkapan 

Campur kode terjadi apabila seorang penutur tidak tepat dalam mengungkapkan suatu 

bahasa. 

Menurut Nababan (1991: 32) campur kode terjadi tanpa ada sesuatu dalam  

situasi berbahasa itu yang menuntutnya. Maksudnya, berbeda dengan alih kode yang 

ditentukan oleh faktor situasi, campur kode tidak disebabkan faktor situasi. Dalam keadaan 

demikian beliau membagi campur kode menjadi tiga bagian kesantaian penutur, kebiasaan 

penutur, dan tidak adanya ungkapan yang tepat dalam bahasa yang sedang dipakai. 



Ohoiwutun (2007: 71) menjelaskan bahwa penyebab campur kode yaitu tidak adanya 

padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia serta keinginan penutur menunjukkan 

prestise. 

Bounvillain (2003: 361) mengatakan bahwa “di beberapa negara seperti India, alih 

kode dan campur kode digunakan untuk alasan gengsi. Mereka menggunakan alih kode dan 

campur kode untuk menunjukkan seberapa berpendidikan, canggih dan santunnya mereka”. 

Bentuk Campur Kode 

Kridalaksana (1993: 35) menyatakan bahwa campur kode merupakan penggunaan 

satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam 

bahasa, termasuk didalamnya pemakaian kata, klausa, idiom dan sapaan. Hal serupa juga 

disampaikan Saddhono (2011) bahwa wujud dari komponen campur kode tidak pernah 

berwujud kalimat, melainkan hanya berwujud kata, frasa, idiom, bentuk baster, perulangan 

kata, dan klausa. 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk campur kode dapat berupa (1) 

kata, (2) frasa, dan (3) klausa. 

 

Pengertian Alih Kode 

Appel (dalam Chaer & Agustina 2010 : 107) mendefinisikan alih kode itu sebagai 

“gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi”. 

Hymes (dalam Chaer & Agustina 2010 : 107) menyatakan alih kode itu bukan hanya 

terjadi antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi anatara ragam-ragam atau gaya-gaya yang 

terdapat dalam satu bahasa. 

Soewito (dalam Chaer& Agustina 2010 : 114) membedakan adanya dua macam alih 

kode, yaitu alih kode intern dan alih kode ekstren. Yang dimaksud alih kode intern adalah 

alih kode yang berlangsung antar bahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa 

jawa, atau sebaliknya. Sedangkan alih kode ekstern terjadi antara bahasa sendiri (salah satu 

bahasa atau ragam yang ada dalam verbal repertoir masyarakat tuturnya) dengan bahasa 

asing. 

Berdasarkan pendapat bebrapa ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa alih kode pada 

dasarnya yaitu peristiwa pergantian bahasa atau berubahnya dari ragam santai menjadi ragam 

resmi, atau juga ragam resmi ke ragam santai. 

Faktor-faktor Terjadinya Alih Kode 



1. Pembicara atau penutur 

2. Pendengar atau lawan tutur 

3. Perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga 

4. Perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, 

5. Perubahan topik pembicaraan 

Interferensi 

Interferensi juga merupakan topik dalam sosiolinguistik yang terjadi sebagai akibat adanya 

penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur yang multilingual. Keduanya juga 

erat berkaitan dengan masalah alih kode dan campur kode. 

Chaer & Agustina (2010 : 124) menyatakan penggunaan serpihan kata, frase, dan klausa di 

dalam kalimat dapat juga dianggap sebagai interferensi pada tingkat kalimat. 

Selanjutnya Chaer & Agustina (2010 : 124) juga menyatakan serpihan-serpihan berupa 

klausa dari bahasa lain masih dapat dianggap sebagai suatu peristiwa campur kode dan juga 

interferensi. 

Penyebab Terjadinya Interferensi 

Kemampuan si penutur dalam menggunakan bahasa tertentu sehingga dia dipengaruhi oleh 

bahasa lain. Biasanya hal ini terjadi dalam menggunakan bahasa kedua (B2), dan yang 

berinterferensi kedalam bahasa kedua itu adalah bahasa pertama atau bahasa ibu. 

Chaer & Agustina (2010 : 124) juga mengemukakan perbedaan antara campur kode dan 

interferensi yakni, “Campur kode mengacu pada digunakannya serpihan-serpihan bahasa lain 

dalam menggunakan suatu bahasa tertentu. Sedangkan interferensi mengacu pada adanya 

penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan system bahasa lain, 

yang yang bagi golongan puris dianggap sebagai suatu kesalahan. 

Kondisi Pasar 

Pasar merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, dimana barang/jasa 

atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran 

tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan 

tersebut (Ehrenberg dan Smith, 2003). 

Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara 

permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga 

akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang 

diperdagangkan. 



Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa 

dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara 

permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk memberikan 

hasil analisis data mengenai bentu dan faktor campur kode dalam wacana interaksi jual-beli 

di pasar Pulau Temiang. Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh meskipun tetap 

melibatkan interprestasi terhadap konteks yang tersurat dan tersirat dalam data. Jika data 

penelitian berupa kualitas, maka data penelitian adalah bentuk-bentuk verbal yang berwujud 

tuturan. Tuturan yang menjadi data penelitian ini terealisasi di dalam wacana interaksi jual-

beli di pasar Pulau Temiang. Data verbal yang berupa tuturan tidak dikuantifikasi sehingga 

penelitian ini juga tidak menggunakan perhitungan secara statistik. 

Subjek Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah wacana interaksi jual-beli di pasar Pulau Temiang Kecamatan 

Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang diduga terdiri unsur campur kode. Campur 

kode yang terkandung di dalamnya berwujud wacana yang digunakan dalam tuturan interaksi 

jual-beli di pasar Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. 

Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data verbal berupa bentuk campur kode dalam interaksi jual 

beli di pasar Pulau Temiang. Data penelitan tersebut berupa percakapan lisan yang muncul 

dari aktivitas alamiah antara penjual dan pembeli yang sedang melakukan komunikasi. Data 

diperoleh dari transkripsi bahasa penjual dan pembeli yang didapat dari proses mengamati, 

menyimak, dan mencatat data yang termasuk dalam bagian campur kode. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan transaksi jual beli 

di pasar Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan judul 

yang berbeda-beda, hal ini dimaksudkan supaya terdapat uraian kebahasaan yang lebih 

lengkap dan cukup untuk mewakili semua tuturan tersebut yang terdapat dalam campur kode. 

Lokasi Penelitian 



Penelitian ini di laksanakan di salah satu pasar tradisional di Provinsi Jambi, tepatnya di pasar 

Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini peneliti kumpulkan dengan teknik rekam yang dilakukan sebelum 

melakukan kegiatan penelitian dengan cara merekam data lingual tuturan pedagang di pasar 

Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, ke dalam kaset tape recorder. 

Pelaksanaan teknik ini adalah dengan cara memutar ulang hasil rekaman untuk 

ditranskripsikan, selain menggunakan teknik tersebut penulis menggunakan teknik observasi 

dan teknik simak. 

Agar tidak menyimpang dari kualifikasi penelitian kualitatif, metode observasi ini sengaja 

dimasukkan ke dalam tahap pengambilan data. Dalam hal ini, observasi merupakan kegiatan 

awal dalam proses pengambilan data. Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan 

terhadap fenomena-fenomena kebahasaan dan di luar kebahasaan yang sedang berlangsung 

pada pedagang di pasar Pulau Temiang. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik 

pengamatan dan teknik pencatatan. 

Dalam menggunakan teknik pencatatan data, penulis juga menggunakan metode 

mencatat data yang kemudian dimasukkan ke kartu data. Pada kartu data tersebut penulis 

bubuhkan analisis terhadap wacana interaksi jual-beli di Pasar Pulau Temiang, sehingga 

dalam kartu data tersebut terdapat wacana interaksi jual-beli berikut analisisnya. Adapun 

contoh dari kartu data tersebut sebagai berikut: 

No Wacana Analisis Wacana 

   

   

   

Tabel 3.1 Kartu Data 

Teknik kedua dilakukan dengan teknik simak. Teknik simak dilakukan dengan cara 

penyimakan terhadap tuturan pedagang di pasar Pulau Temiang. Ketika mereka sedang 

melakukan aktivitasnya, peneliti turut serta sebagai bagian dalam aktivitas tersebut yaitu 

sebagai konsumen. Dengan demikian, peneliti dapat leluasa memperhatikan tuturan dalam 

tuturan dialog para pedagang, termasuk didalamnya peneliti juga mempelajari situasi tutur 

yang sedang berlangsung. Dalam hal ini penggunaan bahasa yang dimaksud adalah tuturan 



yang muncul dalam transaksi jual-beli. Teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan 

teknik simak ini adalah teknik sadap, teknik rekam, dan teknik catat. 

Konsep observer’s paradox dalam pengambilan data juga diterapkan pada penelitian 

ini. Adapun pengertian observer’s paradox adalah sebagai cara pengambilan data dimana para 

informan tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa mereka sedang diteliti penggunaan 

bahasanya. Hal yang demikian agar data dapat disediakan dengan seideal dan senatural 

mungkin (Wardhaugh, 2008: 18-19). 

Teknik sadap dilakukan dengan cara penyadapan terhadap tuturan pedagang di Pasar 

Pulau Temiang yang sedang berlangsung, hal ini dilakukan agar peneliti mengerti konteks 

situasi yang menyertai dan tuturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika tidak 

semua tuturan dapat masuk ke dalam alat perekam yang penulis siapkan. 

Pengecekan Keabsahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengecekan data dengan menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti 

dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin 

perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis data. 

Moleong (2001: 178) menyatakan “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu”. 

Untuk validitas data yang diperoleh diperlukan metode triangulasi. Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu (William Wiersma dalam Sugiyono, 2012: 273). 

Teknik Analisis Data 

Metode adalah cara yang harus dilaksanakan; teknik adalah cara melaksanakan metode. 

Sebagai cara, sejatinya teknik ditentukan adanya oleh alat yang dipakai (Sudaryanto 1993:9). 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

agih dan padan. 

Metode agih adalah metode analisa data dengan alat penentunya justru bagian dari 

bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto,1993:15). Metode agih ini digunakan untuk 

menjawab bentuk campur kode yang terdapat dalam wacana transaksi jual beli di pasar  Pulau 

Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. 



Sementara, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya campur kode peneliti 

menggunakan teknik padan. Metode padan sering pula disebut metode identitas ialah metode 

yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual penentu dengan 

memakai alat penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa, dan tidak menjadi 

bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 17). 

Hasil penelitian campur kode dan fungsinya dalam wacana interaksi jual-beli di pasar 

Pulau Temiang ini disajikan dengan menggunakan metode sajian informal. Metode sajian 

informal dimaksudkan sebagai cara penyajian hasil dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 

2003:145). 

Dengan demikian, sajian hasil analisis data dalam penelitian ini tidak memanfaatkan 

berbagai lambang, tanda, singkatan, seperti yang biasa digunakan dalam metode penyajian 

hasil analisis data secara formal. Metode sajian informal digunakan dalam menuangkan hasil 

analisis pada tulisan ini karena pada dasarnya penelitian ini tidak memerlukan notasi formal. 

Tahap Penelitian 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini peneliti menyusun rencana penelitian yang berupa proposal penelitian 

dan penentuan lokasi tempat diadakannya penelitian. 

2) Tahap Pekerjan Lapangan 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian di lapangan/lokasi penelitian dengan 

mengumpulkan data sesuai dengan teknik yang dipaparkan di bagian teknik 

pengumpulan data. 

3) Tahap Analisis Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data dari tahap pekerjaan lapangan, maka dilakukan 

tahap analisis data. Data tersebut adalah data bahasa lisan yang mengandung unsur 

campur kode dalam transaksi jual beli di pasar Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian pada transaksi jual beli di pasar  Pulau Temiang, terdapat 

beberapa jenis campur kode yang digunakan. Hasil penelitian dan pembahasan ini disajikan 

dengan mendeskripsikan bentuk dan faktor penyebab terjadinya campur kode. Ada tiga 

bentuk campur kode yang disajikan dalam penelitian ini yaitu: 



1. Campur kode tataran kata 

2. Campur kode tataran frasa 

3. Campur kode tataran klausa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui kegiatan menyimak dan mencatat, 

dapat diketahui bahwa latar belakang terjadinya campur kode dipengaruhi oleh unsur 

kesengajaan dan unsur kebiasaan. Selain menyimak dan mencatat, penulis juga melakukan 

wawancara dengan penutur dalam kegiatan campur kode untuk mendapatkan penjelasan 

mengenai hal yang melatarbelakangi mereka melakukan kegiatan campur kode. 

Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa 

Minang Kabau merupakan bahasa yang mencampuri bahasa Melayu Jambi dan bahasa 

Indonesia pada komunikasi jual beli yang ada di pasar Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu 

Kabupaten Tebo. Hal ini menunjukan bahwa masih banyaknya penjual dan pembeli yang 

melakukan campur kode, salah satu hal yang sangat mempengaruhi terjadinya campur kode 

itu adalah perbedaan latar belakang bahasa. 

Dalam penelitian tersebut ditemukan campur kode bahasa Minang Kabau dalam dua 

tataran yaitu, tataran kata dan tataran frasa. Di dalam tataran kata meliputi kata yang 

berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia dan numeralia. Dalam penelitian data yang 

sering ditemukan di lapangan yaitu pada tataran kata kategori nomina seperti kata karuduang, 

lado, basisiak, dan baju taba. Sedangkan data yang sedikit dijumpai dalam tataran kata 

kategori adverbia seperti kata sadoe, ampia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa; jika orang Minang Kabau melakukan campur kode ia lebih cenderung melakukan 

campur kode pada tataran kata kategori nomina dalam bentuk kata benda dan kata sapaan. 

Campur kode dilakukan karena adanya unsur kesengajaan dengan tujuan untuk lebih 

mengakrabkan suasana khususnya dalam transaksi jual beli, sedangkan pada unsur kebiasaan 

dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari dengan sesamanya. Dari 

data hasil wawancara mengenai faktor penyebab terjadinya campur kode masyarakat 

mengungkapkan hal tersebut terjadi dikarenakan kebiasaan masyarakat Pulau Temiang dalam 

komunikasi sehari-hari. 

PENUTUP 

Kesimpulan 



Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat campur kode bahasa Minang Kabau 

dalam berbahasa Melayu Jambi di pasar Pulau Temiang yang mana masyarakat 

mendominasikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. 

Campur kode dalam tataran kata yang berkategori nomina antara lain kata; Karuduang, Lado, 

Ikan Basisiak, Oto-oto. Kata yang berkategori verba antara lain kata; Mancubo, Bali, Ambiak, 

Bao. Kata yang berkategori adjektiva antara lain kata; Rancak-rancak, Gadang-gadang, 

Ketek-ketek, Rancak. Kata yang berkategori adverbia antara lain kata; Sadoe, Ampia, Lamo 

juo, Alah. Kata yang berkategori numeralia antara lain kata; Ciek, Ampek, Duo kilo satangah, 

Lapan baleh ribu. Selain campur kode tataran kata, ada juga campur kode tataran frasa. 

Campur kode tataran frasa yang berkategori nomina  yaitu; Baju taba, Lado ketek, Buruang 

ayam-ayam, Sabuah gamba. Frasa yang berkategori verba yaitu; Pai mambali, Ambiak 

taruang, Bia di barasehan, Den cari. Frasa yang berkategori adjektiva yaitu; Kurang rancak, 

Mudah lisuik, Banyak bana, Bali boneka taruih. Frasa yang berkategori numeralia yaitu; 

Kain salai, Bayam sakabeknyo, Saketek se, Agiah limo baleh. Selain campur kode tataran 

kata dan frasa juga ada campur kode tataran klausa. Contoh kata yang berkategori tataran 

klausa adalah; Agiah murah, Sakabek bayam merah, Sapotong pao ateh, Sakantong dakak-

dakak. 

Faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode diantaranya dapat meliputi faktor-

faktor sebagai berikut: 1) adanya unsur kesengajaan; campur kode dilakukan karena adanya 

unsur kesengajaan dengan tujuan untuk lebih mengakrabkan suasana khususnya dalam 

transaksi jual-beli. 2) adanya unsur dorongan atau pancingan; dorongan muncul karena 

penjual dan pembeli memperlihatkan dari etnis yang sama atau berbeda. 3) adanya unsur 

kebiasaan; pada unsur kebiasaan dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam berkomunikasi 

sehari-hari dengan sesamanya. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mengemukakan saran-saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Penelitian ini hendaknya bermanfaat bagi mahasiswa lain, khususnya mahasiswa 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi yang akan meneliti permasalahan yang sama namun mengambil 

aspek yang berbeda. 

2) Untuk peneliti lain yang ingin meneliti kajian sosiolinguistik agar dapat memperdalam 

kajian mengenai campur kode, alih kode, ataupun interferensi. 
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