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ABSTRAK 

Neshi Rasyida Aisyah. NIM 1211300885. SKRIPSI. Pemakaian Bahasa 

Jawa Pada Transaksi Jual Beli di Pasar Puluhwatu Kecamatan Karangnongko 

Kabupaten Klaten. Skripsi. Progam Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Daerah; 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; 

Universitas Widya Dharma Klaten.2015. 

Masalah dalam penelitian adalah (1) Bagaimanakan bentuk campur kode 

dalam pemakaian bahasa Jawa pada transaksi jual beli di pasar Puluhwatu 

Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten? (2) Bagaimanakah bentuk alih 

kode dalam pemakaian bahasa Jawa pada transaksi jual beli di pasar Puluhwatu 

Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten? (3) Bagaimanakah faktor-faktor 

yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa pada transaksi jual beli di pasar 

Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten?. Data dalam skripsi ini 

berupa rekaman yang di ambil dari tujuh kali penelitian, yang diambil 28 data dari 

banyaknya tuturan. Sumber data ini berasal dari rekaman tuturan transaksi jual 

beli di Pasar Puluhwatu pada pasaran Pon selama tiga bulan.  

Tempat penelitian ini adalah pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data mengunakan teknik sadap dengan teknik lanjutan, 

teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis data mengunakan metode padan, 

teknik dasar teknik pilah unsur penentu (PUP), tahap lanjutan teknik hubungan 

banding menyamakan (HBS). 

Hasil dari penelitian ini adalah Pilihan bahasa pada transaksi jual beli di 

pasar Puluhwatu ini adalah : (1) Pilihan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa 

Asing pada saat pedagang dan pembeli bertransaksi. (2) Terjadinya campur kode 

dan alih kode kerap dijumpai ketika penutur sedang memberi nasehat, 

menciptakan suasana humoris, menyebut nama merk barang, perubahan topik 

pembicaraan, mengimbangi lawan tutur dengan faktor kebiasaan. (3) Faktor yang 

melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa pada transaksi jual beli di pasar 

Puluhwatu dikarenakan bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari bagi 

masyarakat Yogyakarta, Klaten, Solo, Karanganyar, Sragen dan sebagainya. 

Bahasa Jawa yang digunakan oleh penjual dan pembeli mengunakan bahasa Jawa 

krama dan ngoko. Bahasa Jawa krama digunakan untuk menghormati orang yang 

lebih tua dan orang lain sedangkan bahasa Jawa ngoko digunakan karena antara 

penjual dan pembeli telah akrab, mempunyai usia yang sebaya. Pemakaian bahasa 

Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sedangkan 

pemakaian bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab karena pedagang 

dan pembeli mendapatkan kosa kata tersebut dari pendidikan yang dimiliki, acara 

televisi, lingkungan sekitar dan kebiasaan yang dilakukan. 

Kata kunci : Pilihan Bahasa, Campur Kode dan Alih Kode. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai orang Jawa dalam komunikasi sehari-hari tentunya mengunakan 

bahasa Jawa. Pemakaian bahasa Jawa digunakan karena merupakan bahasa daerah 

dan sebagai bahasa pertama yang dimiliki masyarakat Jawa, tetapi tidak dapat 

dipungkiri bahwa masyarakat Jawa adalah salah satu masyarakat yang berada di 

negara Indonesia yang juga harus bisa mengunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasionalnya atau bahasa keduanya. Jika orang Jawa hanya menguasai 

bahasa Jawa saja, mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang yang 

bukan berasal dari daerah Jawa yang tidak tahu bahasa Jawa, sehingga meraka 

harus menguasai kedua bahasa tersebut. 

Penguasaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia oleh masyarakat Jawa 

membuat terjadinya pilihan bahasa, yang mana penutur harus memilih salah satu 

dari beberapa bahasa yang akan ia gunakan untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. Proses penentuan pilihan bahasa mana yang akan digunakan pada peristiwa 

komunikasi tidak selalu mencapai kesepakatan. Kadang-kadang kedua pembicara 

mempertahankan masing-masing bahasa yang digunakan, yang paling penting 

bahasa tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh mereka.  

Salah satu tempat yang digunakan untuk berkomunikasi adalah pasar. 

Pengertian pasar dalam arti adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 
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mengadakan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan pasar dalam arti luas 

adalah proses interaksi penjual dan pembeli untuk mencapai harga pasar. Pasar 

adalah suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk 

mempertukarkan barang dan jasa, dan di pasar akan terjadi transaksi antara 

penjual dan pembeli (Kotler, 2002:73). 

Di pasar terdapat penjual dan pembeli yang saling bertransaksi. Pada saat 

bertransaksi inilah terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. 

Proses tawar menawar antara penjual dan pembeli mengunakan bahasanya 

masing-masing, kadang mengunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa kadang 

mengunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Proses tawar menawar 

diakhiri dengan keputusan pembeli untuk membeli barang tersebut atau tidak. 

Penggunaan lebih dari dua bahasa yang digunakan oleh penjual atau pembeli 

inilah disebut kedwibahasaan atau bilingualisme. Aslinda (2007:23) menyebutkan 

kedwibahasaan sebagai „The practice of alternately using two language’, yaitu 

kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Penggunaan dua 

bahasa inilah akan menimbulkan alih kode dan campur kode. Terjadinya alih kode 

dan campur kode biasanya terjadi pada situasi nonformal misalnya pasar.  

Campur kode dan alih kode menjadi kajian penelitian dengan objek di pasar 

Puluhwatu. Lokasi pasar Puluhwatu berada di desa Demakijo kecamatan 

Karangnongko dan berada tepat di pinggir jalan raya Puluhwatu-Klaten. Pasar 

Puluhwatu tergolong pasar harian yang ramai, selain itu Pasar Puluhwatu 

termasuk pasar mingguan pada pasaran pon. Karena pasar tersebut merupakan 
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pasar harian dan mingguan dianggaplah pasar Puluhwatu merupakan pasar yang 

unik. Keunikan yang lain yang dimiliki pasar ini yaitu pedagang maupun pembeli 

yang ada di pasar Puluhwatu bukan hanya berasal dari kecamatan Karangnongko, 

melainkan berasal dari kecamatan lain, bahkan dari luar kota. Untuk 

mempermudah mereka dalam berkomunikasi maka pedagang dan pembeli 

melakukan transaksi dengan menggunakan lebih dari satu bahasa. 

Pilihan bahasa yang digunakan penjual dan pembeli pada saat bertransaksi 

adalah bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. 

Pilihan bahasa pada saat transaksi jual beli di pasar Puluhwatu menyebabkan 

terjadinya alih kode dan campur kode. Terjadinya alih kode dan campur kode 

karena penutur atau mitra tutur menguasai dua bahasa atau lebih, bisa juga 

dilakukan dengan sengaja karena belum menguasai suatu bahasa kemudian 

mencari padanan kata yang tidak dimengerti tersebut. 

Data 1 

(1) A : Bu, Kacang panjang sakunting pinten?  

(2) B : Rongewu setengah mangga mang milih! 

(3) A : Cendhak-cendhak men Bu, sing dawa-dawa mboten wonten, ta? 

(4) B : Mboten, dawa cendak padha wae Bu, mangkih nggih dipethiki, 

(5) A : Yen dawa raknggih saget angsal katah Bu, 

(6) B : Nanging untingane cilik-cilik  Bu, pun niku mawon tumbas pinten? 

Kula caosi wadah nggo! 

(7) A : Dua aja ini uangnya! 

(8) B : Ya, makasih 

 

Terjemahan: 

(1) A :  Bu, Kacang Panjang satu ikat berapa? 

(2) B : Dua ribu lima ratus silahkan pilih! 

(3) A : Pendek-pendek sekali Bu, yang panjang-panjang tidak ada, ya? 

(4) B : Tidak ada, panjang pendek sama aja Bu, nanti juga dipotongi, 

(5) A : Kalau panjang nanti bisa dapat banyak Bu, 

(6) B : Tapi ikatannya kecil-kecil Bu, sudah itu saja mau beli berapa? Ini 

saya kasih tempat ini! 
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(7) A : Dua saja ini uangnya! 

(8) B : Iya, makasih 

 

Pada data (1) terdapat kata BJ yang berupa kata sifat menyangatkan yaitu 

pada kata men. Data  (1) menunjukan bentuk Alih Kode (AK) dan Campur Kode 

(CK). Alih kode terdapat pada kalimat „dua aja ini uangnya‟ dan „ya makasih‟ 

merupakan Bahasa Indonesia. Alih kode seperti ini disebut alih kode (AK) bahasa 

Jawa karena bahasa yang paling dominan adalah bahasa Jawa kemudian beralih 

kebahasa Indonesia bersifat permanen, karena pada akhir tuturan mengunakan 

bahasa Indonesia. 

Pada data (1) juga terdapat bentuk campur kode (CK) terlihat pada kata 

„kacang panjang‟ dan „setengah‟. Kacang panjang dan setengah merupakan kosa 

kata bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa „kacang panjang‟ menjadi kacang 

lanjaran, „setengah‟ menjadi separo. Data (1) dikatakan CK karena adanya 

bahasa Indonesia yang mencampuri bahasa Jawa. Penggunaan „kacang panjang‟ 

bertujuan untuk menyebutkan atau memberi nama sayuran yang sesuai bentuknya 

yaitu kacang yang panjang dan termasuk campur kode tingkat frasa, sedangkan 

kata „setengah‟ bertujuan untuk memberikan harga, „setengah‟ memiliki nilai Rp 

500 campur kode ini termasuk campur kode tingkat kata.  

Penelitian mengenai pemakaian bahasa Jawa pada transaksi jual beli di pasar 

Puluhwatu Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten belum pernah dilakukan. 

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan ini akan mendeskripsikan persoalan 

kebahasaan terutama hubungan dengan konteks sosialnya, maka judul penelitian 
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yang dilakukan berjudul “Pemakaian Bahasa Jawa pada Transaksi Jual Beli di 

Pasar Puluhwatu Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk campur kode dalam pemakaian bahasa Jawa pada 

transaksi jual beli di pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimanakah bentuk alih kode dalam pemakaian bahasa Jawa pada 

transaksi jual beli di pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten? 

3. Bagaimana faktor–faktor yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa 

pada transaksi jual beli di pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan campur kode dalam pemakaian bahasa Jawa pada 

transaksi jual beli di pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten. 
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2. Mendeskripsikan alih kode dalam pemakaian bahasa Jawa pada 

transaksi jual beli di pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam 

pemakaian bahasa Jawa pada transaksi jual beli di pasar Puluhwatu, 

Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini mempunyai dua 

manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan manfaat-

manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teori hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan 

dalam keilmuan sosiolinguistik, khususnya mengenai pemakaian bahasa 

Jawa pada transaksi jual beli. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa menambah pengalaman dalam mencari data pada 

bidang sosiolinguistik, khususnya pemakaian bahasa Jawa pada 

transaksi jual beli di pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten. 

b. Bagi guru dan dosen menambah khasanah keilmuan bidang 

sosiolinguistik, dan sebagai referensi bahan ajar. 
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c. Bagi masyarakat dapat mengetahui variasi transaksi jual beli di 

pasar. Terutama untuk pedagang bisa mempunyai variasi berjualan 

untuk menarik pembeli, untuk pembeli bisa memilih criteria barang 

yang bagus. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian artinya urutan-urutan dalam menyusun 

hasil suatu penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, berisi tentang kajian teori yang memuat berbagai segi 

mengenai pengertian sosiolinguistik, pengertian pilihan bahasa, pengertian alih 

kode, pengertian campur kode, faktor yang melatarbelakangi peristiwa tutur, 

tinjauan pustaka, dan kerangka pikir. 

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai jenis penelitian, data dan 

sumber data, alat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

teknik penyajian analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai kajian sosiolinguistik mengenai pemakaian bahasa Jawa 

pada transaksi jual beli di pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, 

Kabupaten Klaten. 

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran. 



8 
 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pilihan bahasa, bentuk campur kode 

dan alih kode, faktor yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa pada transaksi 

jual beli di pasar Puluhwatu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pilihan bahasa pada transaksi jual beli di pasar Puluhwatu ini terdapat tiga 

pemakaian bahasa, yaitu : bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Asing 

yang terdiri dari bahasa Inggris dan bahasa Arab.   

2. Terjadinya campur kode dan alih kode kerap dijumpai ketika penutur sedang 

memberi nasehat, menciptakan suasana humoris, menyebut nama merk 

barang, perubahakn topik pembicaraan, mengimbangi lawan tutur dan faktor 

kebiasaan. Campur kode yang terjadi adalah campur kode tingkat kata, frasa 

dan klausa sedangkan alih kode yang terjadi adalah alih kode sementara dan 

permanen. Terjadinya campur kode dan alih kode pada transaksi jual beli di 

pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten disebabkan 

oleh usia penutur, jenis kelamin penutur, dan pendidikan penutur.  

3. Faktor yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa pada transaksi jual beli 

di pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. Pemilihan bahasa Jawa dikarenakan bahasa Jawa 
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merupakan bahasa sehari-hari bagi masyarakat Yogyakarta, Klaten, Solo, 

Karanganyar, Sragen, dan sebagainya. Bahasa jawa yang digunakan oleh 

penjual dan pembeli mengunakan bahasa Jawa krama dan ngoko. Bahasa 

Jawa krama digunakan untuk menghormati orang yang lebih tua dan orang 

lain sedangkan bahasa Jawa ngoko digunakan karena antara penjual dan 

pembeli telah akrab, mempunyai usia yang sebaya. Pemakaian bahasa 

Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa Nasional sedangkan 

pemakaian bahasa Asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab karena 

pedagang dan pembeli mendapatkan kosa kata tersebut dari pendidikan yang 

dimiliki, acara televisi, lingkungan sekitar, kebiasaan yang dilakukan. 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil pengkajian dalam penelitian ini, dapat disarankan hal-hal 

seperti berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian berikutnya. 

2. Dalam pencarian data dilapangan seperti di pasar gunakan strategi yang 

maksimal agar mendapatkan hasil data yang maksimal pula. 

3. Hasil penelitian ini dapat dikembagkan dengan menambah rumusan masalah 

pada data tersebut. 

4. Untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan alih kode dan 

campur kode dapat mencari sumber data lain sehingga bisa menghasilkan 

variasi data yang lain juga. 
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