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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk campur kode, jenis campur 

kode, dan penyebab campur kode pada tabloid Kontan dalam rubrik “Usaha”. Pada 

penelitian ini teori yang dijadikan acuan yaitu jenis campur kode yang dikemukakan 

oleh Suwito (dalam Nursaid dan Maksan, 2002), penyebab terjadinya campur kode 

dikemukakan oleh Suwito (dalam Rokhman, 2013). Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif. Fokus penelitian ini adalah bentuk campur kode 

berdasarkan unsur-unsur kebahasaan, jenis campur kode dan penyebab campur kode 

pada tabloid Kontan dalam rubrik “Usaha” bulan Desember 2019, Januari, Februari 

2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah membaca dan memahami 

tabloid Kontan, kemudian mencatat dan menandai data yang ditemukan pada tabloid 

Kontan dalam rubrik “Usaha” bulan Desember 2019, Januari, Februari 2020. Teknik 

analisis data dengan cara: (1) menentukan data campur kode yang sudah ditemukan dan 

dikumpulkan, (2) mengelompokkan dan mengklasifikasikan data campur kode yang 

sudah ditemukan dan dikumpulkan, (3) menjelaskan bentuk campur kode, jenis campur 

kode, serta penyebab terjadinya campur kode melalui penelaahan kata-kata kunci pada 

data dengan konsep-konsep teoretis untuk masing-masing aspek kajian, (4) 

menginterpretasi campur kode berdasarkan bentuk campur kode, jenis campur kode, 

serta penyebab terjadinya campur kode melalui penelaahan kata-kata kunci pada data 

dengan konsep-konsep teoretis untuk masing-masing aspek kajian. Berdasarkan analisis 

data maka ditemukan hasil penelitian bahwa: (1) jenis campur kode yang terdiri dari, 

jenis campur kode ke dalam sebesar 20 persen, dan jenis campur ke luar sebesar 80 

persen, (2) unsur-unsur kebahasaan berupa: kata sebesar 85 persen, frase sebesar 15 

persen, dan (3) penyebab terjadinya campur kode yang terdiri atas, identifikasi peran, 

identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. Salah satu data 

yaitu kata brand, kata brand termasuk campur kode ke luar karena disisipkan unsur-

unsur bahasa Inggris yang seharusnya dalam bahasa Indonesia disebut ‘merek’. 

Penyebab campur kode pada kata brand yaitu ‘identifikasi ragam’ karena penulis 

menafsirkan maksudnya melalui ragam bahasa kata brand karena penutur bergelut di 

bidang perdagangan sehingga bahasa yang digunakan juga terkait dengan hal 

perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa bahasa yang 

digunakan penutur dalam mencampurkan bahasanya adalah dengan menggunakan 

bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia, bahasa kedua bahasa dialek Jakarta dan bahasa 

ketiga bahasa Inggris, sedangkan penyebab terjadinya campur kode karena penutur ingin 

lebih menjelaskan maksudnya dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak terlalu 

kaku agar komunikasi yang terbentuk antara penulis dan pembaca juga lebih santai. 
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