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Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan alih kode pada pentas seni pertunjukan wayang kulit
Joblar lakon I Tualen Dadi Caru. Analisisnya dititikberatkan pada masalah-masalah
alih kode dan latar belakang alih kode tersebut. Metode yang dipakai adalah studi
pustaka, observasi, dan wawancara. Dalam penjaringan data digunakan teknik
catat dan rekam. Data dianalisis secara kualitatif melalui empat proses, yaitu (1)
mentranskripsi data, (2) mereduksi data, (3) menyusun data, dan (4) menarik suatu
simpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiolinguistik.
Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya peristiwa alih kode yang dilakukan
oleh Dalang Joblar (DJ) dalam pementasan wayangnya. Sebagai seorang bilingual,
DJ menggunakan dua bahasa atau lebih dalam dialog pertunjukannya. Bahasa-bahasa
yang digunakan adalah bahasa Bali sebagai bahasa utama, sedangkan bahasa Jawa
Kuno, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab sebagai
bahasa kedua. Hasil analisis menunjukkan adanya fenomena alih kode ke luar dan
alih kode ke dalam sebagai faktor penyebab terjadinya alih kode.
Kata kunci: alih kode, bilingual, wayang kulit
Abstract
This research describes the code switching the Performing Arts of Joblar Shadow
Puppet Entitled “I Tualen dadi Caru”. The analysis focuses on code switching
problems and background of the code switching. The research uses the method of
library research, observation, and interview. In collecting data use note and record
techniques. The data is analyzed qualitatively through four processes, namely (1)
transcribe data, (2) reduce data, (3) arrange data, and (4) draw conclusion. The
theory used in this research is sociolinguistic. Based on data analysis, it is founded
that code switching phenomenon done by puppeteer “Dalang Joblar (DJ)” on his
puppet performance. As a bilingual, DJ uses two languages or more in the dialogue
of his performance. The languages used are Balinese language as main language,
whereas Jawa Kuno language, Sanskrit language, Java language, English language,
and Arabic language as second language. The result of analysis on this research
shows that existence of outside code switching phenomenon and inward code
switching phenomenon as the reason factor of code switching.
Keyword: code switching, bilingual, shadow puppet
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PENDAHULUAN
Bahasa Bali dalam fungsinya sebagai
lambang kebanggaan daerah, digunakan dalam
kehidupan berkesenian yang sampai saat ini
masih tetap hidup dan berkembang dalam
masyarakat Bali. Kesenian yang dimaksud
adalah seni suara, seni pentas, dan seni sastra.
Melalui berbagai bidang kesenian tersebut
masyarakat Bali mampu mengungkapkan harga
diri dan rasa bangganya terhadap bahasa pada
khususnya dan budaya Bali pada umumnya.
Bahasa Bali dalam fungsinya dalam
seni pentas biasanya digunakan bersamaan
dengan bahasa-bahasa lainnya, seperti bahasa
Jawa Kuno/Kawi, Sanskerta, Indonesia, dan
bahasa daerah lainnya. Pemakaian bahasa Bali
dalam seni pentas seperti itu dapat dijumpai
dalam seni pertunjukan arja, parwa, dan
wayang kulit seperti yang dijadikan objek
dalam penelitian ini.
Seni pertunjukan wayang kulit “Joblar”
(SPWKJ) adalah salah satu jenis seni pentas atau
pertunjukan yang masih hidup dan berkembang
dalam masyarakat Bali. Dalang sebagai orator
tunggal dalam seni pertunjukan tersebut
adalah seorang bilingual/dwibahasawan
atau multibahasawan. Seorang dalang
menggunakan minimal tiga bahasa dalam setiap
pertunjukannya. Penggunaan bahasa tersebut
disesuaikan dengan karakter dan tokoh dalam
wayang. Layaknya seperti penutur aslinya,
seorang dalang sangat mahir mengganti-ganti
bahasa untuk berbagai keperluan, misalnya
lawakan. Adanya pemakaian bahasa secara
bersamaan akan memungkinkan terjadinya
beberapa gejala atau peristiwa kebahasaan,
seperti alih kode. Penelitian dalam rangka
pelestarian bahasa yang menyangkut masalah
sosiolinguistik alih kode dalam masyarakat Bali
telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.
Adapun penelitian yang dimaksud adalah
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sebagai berikut. (1)“Profil Sosiolinguistik
Bahasa Bali”, 1990 oleh Ni Made Sekardani
(Fakultas Sastra Universitas Udayana); (2)
“Alih Kode Pemakaian Bahasa Bali pada
Masyarakat Bali di Kota Mataram”, 1991 oleh
I Gusti Ayu Putu Sukartiningsih (Fakultas
Sastra Universitas Udayana); (3) “Alih Kode
Pemakaian Bahasa Bali pada Masyarakat di
Kabupaten Tabanan”, 1991/1992 oleh I Wayan
Sudiartha (Balai Penelitian Bahasa Denpasar);
(4) “Pemakaian Bahasa pada Masyarakat Bugis
di Pulau Serangan, Bali”, 2000 oleh I Nengah
Sukayana dkk. (Departemen Pendidikan
Nasional); (5) “Kebertahanan Bahasa Bali di
Daerah Tujuan Wisata di Bali”, 2011 oleh I
Nengah Budiasa dkk. (Balai Bahasa Denpasar,
Kementerian Pendidikan Nasional).
Kajian mengenai sosiolinguistik bahasa
Bali memang sudah banyak dilakukan. Namun,
penelitian-penelitian tersebut lebih banyak
menitikberatkan pada alih kode bahasa pada
masyarakat. Penelitian alih kode bahasa dalam
bidang kesenian, khususnya pada wayang kulit
,belum banyak dilakukan. Oleh karena itu,
penelitian ini perlu dilakukan.
Masalah yang perlu dicari pem
benarannya adalah (1) peristiwa alih kode
dalam SPWKJ tersebut; (2) ciri dan macam
alih kode dalam SPWKJ tersebut; dan (3)
faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode
dalam SPWKJ. Tujuan dalam penelitian ini
dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum
dan tujuan khusus. Masing-masing tujuan
tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan umum
penelitian ini adalah untuk melestarikan,
membina, dan mengembangkan kebudayaan
Bali sebagai penunjang kebudayaan nasional
lewat media bahasa. Selain itu, penelitian
ini bertujuan untuk memperkaya khazanah
pengetahuan ilmiah khususnya kebahasaan,
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk
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menjawab permasalahan yang telah diuraikan.
Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah
sebagai berikut (1) mendeskripsikan peristiwa
alih kode dalam SPWKJ; (2) mendeskripsikan
ciri dan macam alih kode dalam SPWKJ; dan
(3) mendeskripsikan faktor-faktor penyebab
terjadinya alih kode dalam SPWKJ.
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN
TEORI
Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang dimaksud dalam
hal ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan
dengan mengkaji tulisan-tulisan atau hasil
penelitian yang berkaitan dengan penelitian
yang akan dilaksanakan. Kajian pustaka
adalah langkah yang sangat penting dan harus
dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti.
Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya
tumpang tindih objek penelitian dan kajian, di
samping itu, juga untuk mengetahui perbedaan
dan persamaannya. Berdasarkan studi pustaka
yang dilakukan, ada beberapa tulisan yang
ditulis oleh para peneliti terdahulu yang relevan
untuk dikaji dalam hubungannya dengan
penelitian ini. Adapun tulisan yang dimaksud
adalah sebagai berikut.

(2) ” S i m b o l i s m e d a n M i s t i k i s m e
Pertunjukan Wayang Calonarang Lakon
”Keutus Rarung” oleh Dalang Ida Bagus
Sudiksa”, oleh I Ketut Gina, Tahun 2011.
Ada tiga masalah yang diangkat dalam
penelitian tersebut, yaitu bagaimana
struktur nilai pertunjukan wayang
calonarang, bagaimana struktur estetika
pertunjukan wayang calonarang, dan
bagaimana struktur nilai simbolisme
dan mistikisme pertunjukan wayang
calonarang. Teori yang digunakan
sebagai acuan adalah teori kawi dalang,
teori estetika, dan teori semiotik.
(3) ”Kebertahanan Bahasa Bali di daerah
Tujuan Wisata di Bali” oleh I Nengah
Budiasa dkk., Tahun 2011. Penelitian
yang didanai oleh Kementerian Riset
dan Teknologi tersebut menggunakan
teori etnografi komunikasi, ke
dwibahasaan, dan kebertahanan bahasa.
Hasil penelitian tersebut berisi empat
pembahasan yang menyangkut masalah
pilihan bahasa, ragam bahasa, sikap
bahasa, dan bahasa remaja di Bali.

Ketiga hasil penelitian tersebut
memberikan kontribusi dalam penelitian ini
(1) ”Alih Kode Pemakaian Bahasa Bali pada terutama yang menyangkut masalah pentas
Masyarakat di Kabupaten Tabanan, oleh seni wayang kulit di Bali, teori yang digunakan
I Wayan Sudiartha”, Tahun 1991/1992. sebagai acuan, serta masalah alih kode.
Penelitian tersebut menggunakan
teori Sosiolinguistik seperti yang Landasan Teori
dikemukakan oleh Bell (1976); De
Teori yang digunakan sebagai acuan
Saussure (1916); dan Nababan (1984). dalam penelitian ini adalah teori sosiolinguistik.
Dalam penelitiannya diuraikan masalah Nababan (1986:2) menguraikan bahwa
alih kode pemakaian bahasa Bali oleh sosiolinguistik adalah studi bahasa sehubungan
Kepala Desa di Kabupaten Tabanan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota
berdasarkan ciri, macamnya, dan faktor masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat,
penyebab terjadinya.
dan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Atau,
bidang ilmu yang mempelajari dan membahas
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aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya
perbedaan-perbedaan (variasi) yang terdapat
dalam bahasa yang berkaitan dengan faktorfaktor kemasyarakatan/sosial. Sosiolinguistik
adalah ilmu yang bersifat interdisipliner yang
menggarap masalah-masalah kebahasaan dalam
hubungannya dengan faktor-faktor sosial,
situasional, dan kultural (Wijana, 2012:7).
Trudgill (1995:20—22; dalam Suhardi,
2009:6) menjelaskan bahwa ”Sociolinguitics
then,is that part of linguistics which is concern
with language as a social and cultural
phenomenon. It investigates the field of
language and social and has close connections
with the social sciences, especially social
psycology, anthropology, human geography,and
sociology” (Sosiolinguistik adalah bagian dari
linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai
gejala sosial dan budaya. Sosiolinguistik
menyelidiki bidang bahasa dan masyarakat.
Sosiolinguistik erat hubungannya dengan
ilmu-ilmu sosial, khususnya psikologi sosial,
antropologi, geografi manusia, dan sosiologi).
Perguson dan Gumperz, (1960:5)
menjelaskan bahwa sosiolinguistik adalah
bidang ilmu yang mengkaji bahasa dalam
hubungannya dengan masyarakat. Bahasa
secara sosiolinguistik tidak pernah dianggap
homogen atau bahasa adalah heterogen yang
terdiri atas sejumlah ragam atau varian Dalam
kajian sosiolinguistik terdapat pilihan bahasa
dalam pemakaian bahasa sebagai konsekuensi
dari multilingualisme masyarakat (Fasold,
1984:80). Selain faktor multilingualisme,
pilihan bahasa juga ditentukan oleh konteks
institusional tertentu yang disebut ranah atau
domain yang merupakan konstruksi sosial
budaya yang diabstraksikan dari partisipan,
lokasi, dan topik (Fishman, 1972:22—24).
Sehubungan dengan hal itu, salah
satu aspek sosiolinguistik alih kode yang
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terjadi pada seni pentas wayang kulit ”Joblar”
dianalisis berdasarkan beberapa teori pakar
bahasa. Pada dasarnya alih kode adalah sebuah
peristiwa kebahasaan saat seseorang beralih dari
suatu ragam bahasa ke ragam bahasa lainnya.
Nababan, (1986:30) menguraikan bahwa dalam
keadaan kedwibahasaan (bilingualisme), akan
sering terdapat orang mengganti bahasa atau
ragam bahasa. Hal itu tergantung pada keadaan
atau keperluan berbahasa itu. Konsep alih kode
ini juga mencakup kejadian saat kita beralih
dari dari satu ragam fungsiolek ke ragam lain,
misalnya dari ragam santai ke ragam formal,
atau dari suatu dialek ke dialek yang lain
Peralihan pemakaian bahasa dari
bahasa yang satu ke bahasa yang lain dan
masing-masing bahasa disesuaikan dengan
konteks yang dipendamnya, maka tanda-tanda
yang demikian disebut dengan ciri-ciri unit
konteks. Kemudian ciri-ciri itu menunjukkan
bahwa di dalam peristiwa bahasa alih kode
masing-masing bahasa masih mendukung
fungsi-fungsinya tersendiri secara terpisah
dan peralihan kode itu terjadi jika penutur
merasa bahwa situasi relevan dengan peralihan
kodenya. Dengan demikian, peristiwa ini
menunjukkan suatu gejala adanya saling
ketergantungan antara fungsi dan konteksnya
dengan situasi yang relevan dengan pemakaian
suatu bahasa (Suwito, 1983:69).
Alih kode itu dapat terjadi antara varianvarian, ragam, ataupun gaya. Seperti dalam
bahasa Indonesia sering terdengar pergantian
pemakaian bahasa dari satu gaya ke gaya yang
lain. Misalnya dari gaya formal beralih ke gaya
santai. Hal itu terjadi karena si penutur tidak
begitu ketat dalam mengontrol emosinya ketika
berbicara sehingga pembicaraannya beralih
kode (Poedjosoedarmo, 1983:539).
Bertumpu atas perubahan bahasa yang
dipakai, alih kode dapat dibagi menjadi dua
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macam, yaitu 1) alih kode ke dalam dan 2) alih
kode ke luar. Alih kode ke dalam adalah sebuah
alih kode bila si pembicara dalam pergantian
bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang
masih dalam ruang lingkup bahasa nasional,
atau antardialek-dialek dalam satu bahasa
daerah, atau antara beberapa ragam dan gaya
yang terdapat dalam satu dialek. Alih kode ke
luar adalah alih kode yang di dalam pergantian
bahasanya si pembicara mengubah bahasanya
dari bahasa satu ke bahasa lain yang tidak
sekerabat/ bahasa asing (Jendra, 1991:124).
Alih kode berbeda dengan campur
kode. Campur kode dimaksudkan jika peralihan
pemakaian bahasa dari bahasa yang satu ke
dalam bahasa yang lain, tetapi masih dalam
satu tataran klausa. Misalnya, dalam satu
klausa ada frasa atau kosakata bahasa yang
bercampur dalam klausa tersebut, peristiwa itu
disebut campur kode. Akan tetapi, jika di dalam
satu ujaran (bahasa) terdapat peralihan dalam
tataran klausa dari satu klausa ke klausa yang
lain dengan memakai kode yang berbeda dan
ternyata tiap-tiap kode itu masih mendukung
fungsinya sendiri, peralihan atau pergantian
seperti itu disebut alih kode (Thelander,
1976:103, dalam Tama 2006:87).

‘alih’ yang berarti ‘pindah’, ‘ganti’, sedangkan
‘kode’ berarti ‘tanda’, ‘simbol’, ‘isyarat’ atau
‘salah satu variasi di dalam tataran bahasa’.
Jadi, alih kode dapat diartikan peralihan atau
pergantian pemakaian suatu bahasa dari satu
variasi ke variasi yang lain (1984:109—110).
Bisa juga dikatakan bahwa alih kode adalah
pergantian peralihan pemakaian bahasa atau
ragam fungsiolek ke ragam yang lain (dari
ragam santai ke ragam formal atau dari satu
dialek ke dialek yang lain) karena dituntut oleh
keperluan tertentu (Nababan, 1984:31).
Sesuai dengan pengertian alih kode,
peristiwa alih kode itu mungkin saja dapat
terjadi antara varian-varian, antara ragam, atau
pun gaya. Dalam pemakaian bahasa Indonesia
sering terdengar pergantian pemakaian bahasa
dari suatu gaya ke gaya yang lain, misalnya,
dari gaya yang formal kemudian beralih ke
gaya santai. Hal ini biasanya disebabkan
oleh si penutur tidak begitu ketat dalam
mengontrol emosinya ketika berbicara sehingga
pembicaraannya beralih kode (Poedjosoedarmo,
1983:539).
Pengertian alih kode yang telah
diberikan oleh para sarjana tersebut pada
dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang
jauh. Perbedaannya hanya secara redaksional
Pengertian Alih Kode
yang pada dasarnya memiliki hakikat yang
Alih kode (Code Switching) dikenali sama.
orang terutama pada masyarakat yang sifatnya
dwibahasa atau multibahasa. Alih kode Ciri-Ciri Alih Kode
secara umum diartikan sebagai peralihan atau
Seseorang dalam pembicaraannya
pergantian (perpindahan) dari suatu variasi sering memasukkan unsur bahasa satu dengan
bahasa ke variasi bahasa lain. Si Pembicara yang lain mempunyai latar belakang tertentu,
jika menggunakan suatu bahasa dan dalam tetapi unsur bahasa yang menyisipinya itu
penggunaan itu terselip klausa atau kalimat tetap mendukung fungsinya sendiri sebagai
dari bahasa lain dapat dikatakan suatu peristiwa fungsi komunikasi dan fungsi sintaksis. Ciribahasa yang disebut dengan alih kode. Ini selaras ciri peristiwa alih kode, yaitu adanya peralihan
dengan pendapat Jendra, yaitu bahwa kelompok atau pergantian (perpindahan) dari suatu variasi
kata alih kode terdiri atas dua bagian, yaitu kata bahasa ke variasi bahasa lain, antara ragam atau
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pun peralihan gayanya. Begitu juga penggunaan
suatu bahasa dan dalam penggunaan itu terselip
klausa atau kalimat dari bahasa lain. Peristiwa
ini biasanya terjadi disebabkan oleh adanya
ketergantungan bahasa. Di bawah ini akan
diuraikan ciri-ciri peristiwa alih kode yang lain
sebagai berikut.
(1) Alih kode itu terjadi akibat adanya
kontak bahasa dan saling ketergantungan
bahasa (language dependency).
(2) Alih kode juga terjadi apabila masyarakat
atau peserta wicara adalah orang-orang
yang dwibahasawan (bilingual) atau
aneka bahasawan (multilingual), dan
atau diglosik. Hal ini disebabkan syarat
yang dituntut oleh pengertian alih kode
itu sendiri, yaitu suatu pembicaraan
yang beralih dari satu kode ke kode
yang lain. Kode ini adalah satu varian di
dalam tataran bahasa. Dengan demikian,
peralihan kode di sini dimaksudkan bisa
beralih bahasa, varian, gaya, ragam,
atau dialek.
(3) Di dalam alih kode pemakaian bahasa
atau kode itu masih mendukung
fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan
isi atau konteks yang dipendamnya.
(4) Alih kode itu terjadi disebabkan tuntutan
yang berlatar belakang tertentu, baik
yang ada pada diri penutur orang
pertama, orang kedua, dan situasi yang
mewadahi terjadinya pembicaraan itu
(Jendra, 1985:112—114).
(5) Alih kode merupakan peristiwa bahasa
dari aspek saling ketergantungan
antara bahasa dan masyarakat yang
dapat menguasai dua atau lebih suatu
bahasa.
(6) Alih kode terjadi disebabkan oleh
pergantian warna emosi, warna
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kehendak penutur sewaktu ia tengah
berbicara. Dapat pula hal ini terjadi
karena pergantian alamat atau arah orang
yang diajak berbicara atau semata-mata
karena penguasaan bahasa si pembicara
kurang sempurna (Poedjosoedarmo,
1983:538).
Macam-Macam Alih Kode
Ditinjau dari sudut perubahan pemakai
an kodenya, peristiwa alih kode ini dapat dibagi
menjadi tiga bagian sebagai berikut.
(1) Dalam satu macam situasi si pembicara
biasa menggunakan satu variasi bahasa.
Akan tetapi, variasi bahasa itu juga
digunakan dalam situasi yang lain
asal pokok pembicaraannya sama
dengan situasi yang semula. Peristiwa
bahasa seperti ini disebut dengan alih
kode metaphora (Blom & Gumperz,
1971:125 dalam Jendra, 1984:115).
(2) Jika si pembicara dalam menggunakan
suatu kalimat tunggal mengubah variasi
bahasanya dengan berbuat serupa
berulang-ulang disebut dengan alih
kode konversasional (Gumperz dalam
Jendra, 1984:116).
(3) Dalam menggunakan bahasa selalu
mengganti variasi bahasa pada setiap
perubahan keadaan disebut alih kode
situasional.
Di samping ketiga alih kode tersebut,
bila ditinjau dari sudut peralihan bahasa yang
digunakan pada waktu pembicara beralih
kode, ada alih kode ke dalam (internal code
switching) dan alih kode ke luar (eksternal code
switching). Untuk lebih jelasnya, kedua macam
alih kode ini akan diuraikan sebagai berikut.
(1) Alih kode ke dalam (internal code
switching) adalah alih kode apabila
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si pembicara dalam menggunakan
suatu bahasa mengubah bahasanya
dari bahasa yang satu ke bahasa yang
lain yang masih dalam ruang lingkup
bahasa nasional (satu rumpun) atau
antardialek-dialek dalam suatu bahasa
daerah atau antara beberapa ragam
dan gaya yang terdapat dalam satu
dialek. Umpamanya, si pembicara
pada mulanya menggunakan bahasa
Indonesia baku karena situasi yang
menuntut, kemudian ia beralih kode
ke bahasa Indonesia tidak baku,
seperti bahasa Indonesia dialek Bali
atau dialek Jakarta. Di samping itu,
si pembicara semula menggunakan
bahasa Bali dialek Tabanan, kemudian
beralih dengan menggunakan bahasa
Bali dialek Badung.
(2) Alih kode ke luar ( eksternal code
switching) adalah alih kode yang
di dalam pengertian bahasanya, si
pembicara mengubah bahasanya
dari bahasa satu ke bahasa lain yang
tidak sekerabat atau tidak serumpun
(alih kode dari bahasa Bali ke bahasa
asing). Umpama, si pembicara pada
mulanya berbahasa Bali, tiba-tiba
situasi menghendaki dia beralih ke
bahasa Inggris atau ke bahasa Belanda
dan Jepang.
Ditinjau dari sudut si pembicara, dapat
pula terjadi ragam alih kode sebagai berikut.
(1) Alih kode dengan pembicara seorang
dwibahasawan atau bilingual yang biasa
dan mungkin sekaligus menggunakan
dua bahasa dalam situasi pembicaraan
tertentu.
(2) Alih kode dengan pembicara seorang
anekabahasawan, yaitu seorang biasa
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dan menguasai beberapa bahasa, tetapi
bukan seorang diglosik.
(3) Alih kode dengan pembicara bilingual
yang sekaligus seorang diglosik.
(4) Alih kode dengan pembicara aneka
bahasawan dan sekaligus diglosik.
(5) Alih kode dengan pembicara eka
bahasawan, tetapi diglosik.
Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Alih
Kode
Peristiwa alih kode ini dapat disebabkan
oleh berbagai faktor. Peristiwa bahasa seperti
ini tidak saja dapat disebabkan oleh faktor
bahasa, tetapi dapat juga desebabkan oleh faktor
luar bahasa. Faktor luar bahasalah yang paling
dominan menyebabkan terjadinya peristiwa alih
kode. Beberapa faktor menyebabkan terjadinya
peristiwa alih kode, meliputi faktor pembicara
itu sendiri, faktor lawan bicara, faktor bahasa,
faktor ingin melucu, faktor prestise, dan faktor
topik atau pokok pembicaraan (Jendra, 1984:
120—122).
Dalam pementasan wayang kulit,
seorang dalang menguasai lebih dari dua bahasa
yang sudah tentu terjadi alih kode. Penguasaan
bahasa bagi seorang dalang yang lebih dari dua
bahasa, baik itu bahasa Bali, bahasa Indonesia,
bahasa Kawi, dan kadang-kadang berbahasa
Inggris.
Alih kode terjadi dalam pementasan
wayang kulit tidak bisa dihindari, disebabkan
oleh tujuan seorang dalang sesuai dengan
penyebab terjadinya alih kode seperti diuraikan
d atas. Dalam penelitian ini, diambil data dalam
pementasan wayang kulit yang dalangnya
‘Joblar’ dengan lakon I Tualen Dadi Caru.
Seorang dalang memerankan wayangnya
berbeda-beda dengan suara yang berbeda pula
sesuai dengan perannya. Dalang memerankan
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wayangnya sering terjadi peristiwa alih kode
ditemukan disebabkan karena si pembicara
(peran wayangnya) seolah-olah kurang tahu
tentang kata atau istilah dari salah satu bahasa
yang dikuasainya, padahal dalang sendiri tahu
tentang kata atau istilah tersebut. Di samping
itu, ada juga penyebab tejadinya alih kode
karena peran wayang (si pembicara) ingin
selingan sebagai prestise, atau si pembicara
ingin kesegaran dan kelucuan. Untuk lebih
jelasnya, berikut diberikan contoh peristiwa
bahasa alih kode dalam pementasan wayang
kulit dengan dalang Joblar, lakon I Tualen Dadi
Caru, dengan faktor-faktor terjadinya peristiwa
alih kode, sesuai dengan perannya masingmasing. Untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan
beberapa faktor ditemukan pada pementasan
wayang tersebut terjadinya peristiwa alih
kode.
METODE PENELITIAN
Sumber data dalam penelitian ini
dibedakan menjadi dua, yaitu (1) sumber data
primer, dan (2) sumber data sekunder. Sumber
data primer atau data utama dalam penelitian
ini adalah data yang didapat berdasarkan
pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan
data sekunder atau data kedua sebagai penunjang
adalah data yang diperoleh di dalam kaset dan
buku-buku yang terkait dengan masalah yang
diteliti.
Pada tahap pemerolehan data, dalam
penelitian ini digunakan beberapa metode,
yaitu (1) metode studi pustaka, (2) metode
observasi, dan (3) metode wawancara. Metode
studi pustaka, yaitu dengan mencari buku-buku,
naskah, maupun lontar yang berkaitan dengan
penelitian ini, baik yang ada di perpustakaan
maupun di masyarakat. Sebagai alat bantu
dalam metode ini digunakan teknik catat.
Untuk memperoleh data yang lengkap
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yang terkait dengan penelitian ini digunakan
metode kualitatif berupa observasi dan
wawancara/interviu (Danandjaja, 1989:13).
Jenis observasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah observasi langsung
yang dikemukakan oleh Hadi (1990:136) dan
Labovitz dan Hagedorn (1982:68).
Metode wawancara digunakan di sini
mengacu pada pendapatnya Nawawi (1983:111;
Hadi, 1990:193; dan Moleong, 1996:139).
Dalam penelitian ini digunakan dalang Joblar
dan beberapa orang responden yang dianggap
mengetahui permasalahan yang diteliti. Kedua
metode itu dibantu dengan teknik rekam dan
dokumentasi.
Metode dan teknik dalam menganalisis
data dalam penelitian ini adalah metode dan
teknik yang bersifat kualitatif yang terdiri atas
analisis terhadap unit-unit pengetahuan yang
lebih besar. Analisis ini meliputi pemeriksaan
ulang catatan lapangan untuk mencari simbolsimbol budaya serta mencari hubungan antara
simbol-simbol itu (Spradly,1997:71—86).
Analisis kualitatif penelitian ini dilaksanakan
melalui empat proses penting, yaitu (1)
mentranskripsi data hasil rekaman yang didapat
berdasarkan observasi dan wawancara, (2)
mereduksi data, (3) menyusun data, dan (4)
menarik suatu simpulan.
Dalam tahap penyajian hasil analisis
data, digunakan dua metode, yaitu metode
formal dan informal. Menurut Sudaryanto
(1982:16—17) metode formal diartikan sebagai
perumusan dengan tanda-tanda dan lambanglambang. Sementara itu, metode informal
diartikan sebagai perumusan hasil penelitian
dengan kata-kata biasa. Kedua metode itu
dibantu dengan teknik penyajian secara induktif.
Artinya, mengkaji dan mendeskripsikan
penelitian ini menggunakan data biasa dalam
satu kaidah. Selanjutnya bergerak dari hal-hal
ISSN 0854-3283
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khusus dengan data yang memadai, untuk
I Klenceng : Seger ben Ci.
menghasilkan teori atau konsep secara umum.
			 ’Sembuh oleh kamu.’
Pembahasannya yang argumentatif, masuk
akal, dan dapat ditarik kesimpulan yang
I Ceblong : Aing, onyang mati not.
memadai sesuai dengan topik dan permasalahan 			 ’Tidak, semua meninggal.’
yang dibahas dalam penelitian ini (Sudaryanto,
1993:13—19).
I Klenceng : Bungut Cie ngomong. Bengong Wae

ngomong jak Ci not. Toto to Karya
gede not. Karya gede piodalan.
Tawang Ci artin odalan?
			 ’Mulut kamu berbicara. Bengong
saya berbicara dengan kamu. Itu
kerja besar. Kerja besar piodalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Si Pembicara (Pemeran) Sendiri
Faktor penyebab terjadinya alih kode
dalam pementasan wayang kulit dengan dalang
Joblar, lakon I Tualen Dadi Caru, yaitu faktor
Tahu kamu arti odalan?’
si pembicara sendiri (peran wayang) seperti
I Ceblong : ODALAN
apa yang sudah dijelaskan di atas, dapat terjadi
karena si pembicara kurang tahu tentang 			 ‘Odalan’
kata atau istilah dari salah satu bahasa yang
I Klenceng : O
dikuasainya. Berikut diberikan contoh-contoh 			 ‘O’
data peristiwa bahasa karena faktor dalam
I Ceblong : Orang-orang banyak berkumpul.
si pembicara (peran wayang) sendiri dalam
			 ‘Orang-orang banyak berkumpul.’
pementasan wayang kulit dengan dalang Joblar,
lakon I Tualen Dadi Caru.
I Klenceng : D
Data 1 Peristiwa Bahasa
a. I Klenceng : Ben jep suud dini ngayah, tawang
Ci kal ujanan apa tusing?
			 ’Lagi sebentar selesai di sini gotong
royong, tahu kamu kehujanan apa
tidak?’
I Ceblong : Aing.
			 ’Tidak’
I Klenceng : Tidak pasti.
			 ’Tidak pasti’
b. I Klenceng : Ada nak maubad?
			 ’Ada orang berobat?’
I Ceblong : Aiah uling tuni ajaka dasa.
			 ’Aiah dari tadi diajak sepuluh.’
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			 ’D’

I Ceblong : Duduk atau masila.
			 ’Duduk atau bersila’
I Klenceng : A
			 ’A’
I Ceblong : A k a n m e l a k u k a n k e g i a t a n
sembahyang bersama.
			 ’ A k a n m e l a k u k a n k e g i a t a n
sembahyang bersama.’
c. I Joblar

: Kal ulah buta kala e? Dini nak
macaru, ulah buta kalae, ngelodang
lakua buta kala e sing nak di cengkok
uyak buta kala?
			 ’Akan usir ’buta kala’? Di sini orang
macaru, usir buta kala, ke selatan
pergi buta kala tidak di cengkok
dikacaukan ’buta kala’?’
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Sangut
: Men kenken artine?
			 ’Lalu bagaimana artinya?’
I Joblar
: Menetralisir kekuatan alam.
			 ’Menetralisir kekuatan alam.’
Sangut

: O, not luh-luhe ngae banten ya not.
Ngoyong Ci dini nah, Cang kal
nyamar kengken ya keadaan anake
ditu nah!
			 ‘O, itu perempuan-perempuannya
mengerjakan sajen. Diam kamu
di sini ya, aku akan menyamar
bagaimana mereka keadaan orang
di sana ya!’
I Joblar

: Meh…jeg telung meter tengah udeng
panitia e.
			 ‘Meh… tiga meter setengah udeng
panitianya.’

Peristiwa bahasa dalam pementasan
wayang kulit dengan dalang Joblar, lakon I
Tualen Dadi Caru 1 (a)—(c) di atas merupakan
peristiwa bahasa alih kode Dalam data peristiwa
bahasa tersebut, seorang dalang memerankan
wayangnya sesuai dengan perannya masingmasing. Peran yang ditampilkan dengan
dialog-dialog antarpunakawan di atas, telah
terjadi peristiwa alih kode, seperti terlihat pada
data 1 (a)—(c) disebabkan kurang tahu tentang
kata atau istilah dari salah satu bahasa yang
dikuasainya sesuai dengan perannya masingmasing.
Terlihat pada data 1 (a) di atas, sebagai
peran I Kelenceng beralih kode dari bahasa
Bali ke bahasa Indonesia. Alih kode seperti
itu disebut alih kode ke dalam (internal code
switching) karena dalam memakai suatu bahasa
mengubah bahasanya dari bahasa yang satu
ke bahasa yang lain yang masih dalam ruang
lingkup bahasa satu rumpun. I Kelenceng
beralih kode terlihat semula memakai bahasa
Bali, bertanya kepada I Ceblong: Ben jep suud
124
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dini ngayah, tawang Ci kal ujanan apa tusing?
’Lagi sebentar selesai di sini gotong royong,
tahu kamu kehujanan apa tidak?’. Setelah
dijawab oleh I Ceblong, lalu I Kelenceng
menjawabnya dengan beralih kode memakai
bahasa Indonesia: Tidak pasti ’Tidak pasti’.
Penyebab terjadinya I Kelenceng beralih kode
dari bahasa Bali ke bahasa Indonesia adalah
disebabkan oleh faktor bahasa, yaitu kurang
tahu tentang kata atau istilah dari salah satu
bahasa yang dikuasainya. Bila I Kelenceng
tetap memakai bahasa Bali, bisa saja dia
mengatakan sing karoan ‘tidak pasti’, tetapi dia
mengatakan dengan bahasa Indonesia. Hal itu
terjadi, I Kelenceng pada waktu itu kesulitan
mengatakan dengan bahasa Bali sehingga dia
secara spontanitas mengatakan dengan bahasa
Indonesia.
Pada data 1 (b) di atas, sebagai peran
I Ceblong beralih kode dari bahasa Bali
ke bahasa Indonesia. Alih kode seperti itu
disebut alih kode ke dalam (internal code
switching) karena dalam memakai suatu
bahasa mengubah bahasanya dari bahasa yang
satu ke bahasa yang lain yang masih dalam
ruang lingkup bahasa satu rumpun. I Ceblong
beralih kode terlihat semula memakai bahasa
Bali, mengatakan kepada I Kelenceng: Aiah
uling tuni ajaka dasa. ’Aiah dari tadi diajak
sepuluh.’ dan mengatakan: Aing, onyang mati
not. ’Tidak, semua meninggal.’. Begitu juga
setelah ditanya oleh I Kelenceng: Bungut Cie
ngomong. Bengong Wae ngomong jak Ci not.
Toto to Karya gede not. Karya gede piodalan.
Tawang Ci artin odalan? ’Mulut kamu
berbicara. Bengong saya berbicara dengan
kamu. Itu kerja besar. Kerja besar piodalan.
Tahu kamu arti odalan?’, I Ceblong menjawab
mengartikan kata odalan terdiri atas tiga huruf,
yaitu O, D, dan A dengan bahasa Indonesia.
Terlihat I Ceblong memberikan arti odalan:
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O diartikan Orang-orang banyak berkumpul.
‘Orang-orang banyak berkumpul.’, D diartikan
Duduk atau masila. ’Duduk atau bersila’,
dan A diartikan Akan melakukan kegiatan
sembahyang bersama. ’Akan melakukan
kegiatan sembahyang bersama.’ I Ceblong lebih
mudah mengartikan dengan bahasa Indonesia
dibandingkan dengan bahasa Bali. Oleh karena
itu, I Ceblong beralih kode dari bahasa Bali ke
bahasa Indonesia karena sulit mencari arti dari
odalan memakai bahasa Bali.
Pada data 1 (c) juga sama dengan 1 (b)
di atas, yaitu mengartikan sesuatu sulit mencari
arti dalam bahasa Bali, sehingga terjadi alih
kode. Sebagai peran I Joblar beralih kode dari
bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Alih kode
seperti itu disebut alih kode ke dalam (internal
code switching). I Joblar beralih kode terlihat
semula memakai bahasa Bali, mengatakan
kepada Sangut: Kal ulah buta kala e? Dini
nak macaru, ulah buta kalae, ngelodang lakua
buta kala e sing nak di cengkok uyak buta
kala? ’Akan usir ’buta kala’? Di sini orang
macaru, usir buta kala, ke selatan pergi buta
kala tidak di cengkok dikacaukan ’buta kala’?’.
Begitu juga setelah ditanya oleh Sangut: Men
kenken artine? ’Lalu bagaimana artinya?’, I
Joblar menjawab memakai bahasa Indonesia:
Menetralisir kekuatan alam. ’ Menetralisir
kekuatan alam.’, dan kembali lagi memakai
bahasa Bali setelah diselingi bicara oleh Sangut,
yaitu I Joblar mengatakan: Meh…jeg telung
meter tengah udeng panitia e. ‘Meh….tiga
meter setengah udeng panitianya’.

wayang). Faktor ini disebabkan oleh wayang
yang diperankan dalang ingin pembicaraannya
itu kedengaran gagah dan berwibawa. Hal ini
biasanya dilakukan oleh si pembicara (peran
wayang) dengan mengalihkan pembicaraannya
ke bahasa asing seperti bahasa Inggris atau
bahasa lain yang masih jarang dipahami oleh
masyarakat awam. Dalam pementasan wayang
Joblar tersebut ditemukan satu contoh data
peristiwa bahasa sebagai prestise sebagai
berikut.
Data 2 Peristiwa Bahasa
I Joblar : Leklek kancing cicinge, sing gradaggrodog ya?
			 ’Makan kancing anjingnya, tidak
gradag-grodog ia?’
Sangut

: Nah yen upamane anggo gending,
bisa basa Inggris?
		 ’Ya kalau umpamanya pakai lagu,
bisa bahasa Inggris?’

I Joblar : Ngudiang sing?
’Kenapa tidak?’
Sangut

: Nah upamane, “Miong-miong alih
ja bikule”
			 ’Ya umpamanya, ” Kucing-kucing
cari lah tikus”
I Joblar : The cat the cat alih ja the mouse
			 ‘Kucing-kucing cari lah tikus’
Sangut
		

: Kal misi alih to?
‘Napa berisi “alih” itu

I Joblar : Di tengah to sing artine tawang?
Ngerti jaa masih torise.
			 ’Di tengah itu tidak tahu artinya?
Ngerti juga turisnya.’

Faktor Ingin Selingan sebagai Prestise
Faktor penyebab terjadinya alih kode
dalam pementasan wayang kulit dengan dalang
Sangut : Miong-miong alih ja bikule
			
’Kucing-kucing cari lah tikus’
Joblar, lakon I Tualen Dadi Caru, yaitu faktor
dalam Ingin Selingan sebagai Prestise (peran
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I Joblar
: The cat the cat alih ja the mouse
			 ’Kucing-kucing cari lah tikus’
Sangut

: Bikul gede-gede buin mokohmokoh
			 ‘Tikus besar-besar lagi gemukgemuk’
I Joblar

: The mouse the big the big is gemukgemuk
			 ‘Tikus besar-besar lagi gemukgemuk’

Peristiwa bahasa dalam pementasan
wayang kulit dengan dalang Joblar, lakon
I Tualen Dadi Caru (2) di atas merupakan
peristiwa bahasa alih kode disebabkan oleh
si pembicara ingin selingan sebagai prestise,
yaitu ingin pembicaraannya itu kedengaran
gagah dan berwibawa. Dalam data peristiwa
bahasa tersebut, seorang dalang memerankan
wayangnya sesuai dengan perannya masingmasing.
Terlihat pada data 2 tersebut, sebagai
peran I Joblar beralih kode dari bahasa Bali ke
bahasa Inggris. Alih kode seperti itu disebut
alih kode ke luar (eksternal code switching)
adalah alih kode yang di dalam pengertian
bahasanya, si pembicara mengubah bahasanya
dari bahasa satu ke bahasa lain yang tidak
sekerabat atau tidak serumpun (alih kode dari
bahasa Bali ke bahasa asing [Inggris]). Begitu
juga terjadi alih kode ganda, yaitu alih kode ke
luar dan ke dalam. I Joblar beralih kode terlihat
semula memakai bahasa Bali: Leklek kancing
cicinge, sing gradag-grodog ya? ’Makan
kancing anjingnya, tidak gradag-grodog ia?’,
setelah ditanya oleh Sangut, I Joblar beralih
kode memakai bahasa Inggris untuk mengalih
aksarakan lagunya Sangut ke dalam bahasa
Inggris: The cat the cat alih ja the mouse
‘Kucing-kucing cari lah tikus’. Kembali lagi I
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Joblar beralih ke bahasa Bali, setelah ditanya
oleh Sangut: Kal misi alih to? ‘Napa berisi
“alih” itu?’. Selanjutnya, I Joblar melanjutkan
lagi mengartikan lagunya Sangut ke dalam
bahasa Inggris: The cat the cat alih ja the
mouse; ’Kucing-kucing cari lah tikus’.
Sangut juga melanjutkan lagunya dalam
bahasa Bali diterjemahkan lagi oleh I Joblar
ke dalam bahasa Inggris yang bercampur
bahasa Indonesia (alih kode ke luar dan ke
dalam): Sangut: Bikul gede-gede buin mokohmokoh ‘Tikus besar-besar lagi gemuk-gemuk’
diterjemahkan oleh I Joblar: The mouse the
big the big is gemuk-gemuk ‘Tikus besar-besar
lagi gemuk-gemuk’. Kata-kata The mouse
the big the big is adalah bahasa Inggris dan
gemuk-gemuk adalah bahasa Indonesia. Itulah
sebabnya alih kode di sini terjadi alih kode ke
luar dan ke dalam.
Faktor Ingin Kesegaran dan Kelucuan
Dalam pementasan wayang kulit dengan
dalang Joblar, lakon I Tualen Dadi Caru
terjadi alih kode disebabkan oleh faktor ingin
kesegaran dan kelucuan dalam dialog-dialog
yang sesuai perannya masing-masing. Hal ini
biasanya dilakukan oleh si pembicara (peran
wayang) dengan mengalihkan pembicaraannya
ke bahasa lain dengan tujuan membikin lawan
bicara atau pendengar bisa tertawa. Dalam
pementasan wayang Joblar tersebut ditemukan
beberapa contoh data peristiwa bahasa sebagai
kelucuan sebagai berikut.
Data 3 Peristiwa Bahasa
(a) Delem
Sangut

: Kaka gending Lolot.
‘Kakak nyanyi Lolot.’
: Apa judulne?
‘Apa judulnya?’
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Delem : The song. The so…ong.
			 ‘Lagu. La…gu.’
Sangut : Ne mara lung ne.
		 ‘Ini baru bagus ini.’
Delem

: The so oong, the song. Song
katak, song lindung, song klipes
kacucuten.
		 ‘Lagu, lagu. Lubang katak, lubang
belut, lubang klipes kecucutan.’

I Joblar : Be lohan …..
		 ‘Ikan lohan…..’
Sangut

: Gigiseng mukak bungut Cie pa
Blar! Sepiteng gen bone not.
		 ‘Sedikit buka mulut kamu pa Blar!
Sepiteng saja baunya.’

I Joblar

: Jangan menghina…, lebih baik
membina ….
		 ‘Jangan menghina…, lebih baik
membina ….’

(b) Tualen

: Yen ia nabung totonan tawang Ci
“Sabar pak, sabar pak!”
			 ’Kalau ia menabung itu tahu kamu
”Sabar pak, sabar pak!”’
Merdah : Yen pegawe banknge?
			 ’Kalau pegawai banknya”,
Tualen

: Aa, “Sabar pak, sabar pak”. Ajak
ci pules ling selidan ”sabar pak,
sabar pak” ling selidan Ci sing
maan apaa.
			 ’Ya, ”Sabar pak, sabar pak”. Ajak
kamu tidur dari masih terang
”sabar pak, sabar pak” dari masih
terang kamu tidak dapat apa.’
Merdah : Yen guru TK?
			 ’Kalau guru TK?’
Tualen

: Yen guru TK “satu tambah dua
berapa anak-anak?”
			 ’Kalau guru Tk ”satu tambah dua
berapa anak-anak?”’
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Merdah : Nem.
			 ’Enam’
Tualen

: To ba keto, nem keto betne. Salah
anak-anak, ulangi sekali lagi!
			 ’Itu sudah begitu, enam begitu
katanya. Salah anak-anak, ulangi
sekali lagi!’
Merdah : Men apa hubungane ajak ngalih
kurenan?
			 ’Lalu apa hubungannya dengan
mencari pendamping hidup?’
Tualen

: Yen guru TK ajak Ci pules, uling
selidan, “Pak-pak ulangi sekali
lagi” Terus Ci orina ngulangin!
		 ’Kalau guru TK ajak kamu tidur,
dari masih terang, ”Pak-pak ulangi
sekali lagi” Terus kamu diberitahu
mengulangi!’

(c) I Klenceng: To kutu sing bang Ci idup dinas
Ciea, lengar masemen nas Ci e.
To cirin jlema demit Ci to.
			 ‘Itu kutu tidak berikan kamu hidup
di kepala kamu, botak bersemen
kepala kamu. Itu ciri manusia pelit
kamu itu.’
I Ceblong : Mara Wae jelek sing dadi Wae mai,
mara jelek cacad? Tan hana wang
suasta annulus, Kaden sing ada
manusia sempurna di gumine?
			 ‘Baru saya jelek tidak boleh saya
kemari, baru jelek hina? ‘Tan hana
wang suasta annulus’, kira tidak
ada manusia sempurna di dunia?’
(d) Sangut

: Lekang ja ibae ati Pa Lem! Puk
Cang lantasan ni panak Leme di
carike. Ma mau kemana mah
………..? Tunggu Nak Mami
cari kangkung. Hah…
			 ’Malu lah dirimu apa Lem! Lihat
saya lantas ini anak Lem di sawah.
Ma mau kemana mah.........?
Tunggu Nak Mami cari kangkung.
Hah...’
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Delem

: Jeneng Cie, kangkung. Yen mamama papa, kengken cocokne?
			 ‘Wajah kamu, kangkung. Kalau
ma-mama papa, bagaimana
cocoknya?’
Sangut

: Mama-mama kunci mazdanya
Ma, Di duur VCD samping kulkas,
o…sing cocok? Cara melem,
mama dimana be pindange Ma?
			 ’Mama-mama kunci mazdanya
Ma, di atas VCD di samping
kulkas, o....kan cocok? Kayak
Melem, mama dimana ikan laut
Ma?’

Data tersebut, yaitu dari 3 (a)—(d) dalam
pementasan wayang kulit dengan dalang Joblar,
lakon I Tualen Dadi Caru merupakan peristiwa
bahasa alih kode disebabkan karena rasa humor
atau ingin melucu. Dalam data peristiwa
bahasa tersebut, seorang dalang memerankan
wayangnya sesuai dengan perannya masingmasing. Peran yang ditampilkan dengan
dialog-dialog antarpunakawan tersebut, telah
terjadi peristiwa alih kode, seperti terlihat pada
data 3 (a)—(d) disebabkan oleh rasa humor
atau ingin melucu dari seorang dalang dengan
memerankan wayangnya yang cocok peran
sebagai punakawan melucu.
Terlihat pada data 3 (a) tersebut bahwa
wayang sebagai peran punakawan namanya
Delem, semula menggunakan bahasa Bali:
Kaka gending Lolot. ‘Kakak nyanyi Lolot.’
beralih kode ke bahasa Inggris: The song. The
so…ong. ‘Lagu. La…gu.’ setelah diselingi oleh
punakawan namanya Sangut dengan bertanya:
Apa judulne? ‘Apa judulnya?’. Pada dialog
berikutnya, setelah diselingi bicara oleh Sangut,
Delem lagi mengulangi bahasa Inggrisnya
dengan menyambung bahasa Bali: The so oong,
the song. Song katak, song lindung, song klipes
kacucuten. ‘Laaagu, lagu. Lubang katak, lubang
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belut, lubang klipes kecucutan.’ Setelah itu,
datanglah I Joblar menyambung dialog antara
Delem dengan Sangut, mengatakan: Be lohan
… ‘Ikan lohan….’. I Joblar dihina oleh Sangut:
Gigiseng mukak bungut Cie pa Blar! Sepiteng
gen bone not. ‘Sedikit buka mulut kamu pa
Blar! Sepiteng saja baunya.’ Hinaan tersebut,
I Joblar beralih kode ke bahasa Indonesia:
Jangan menghina…, lebih baik membina ….
‘Jangan menghina…, lebih baik membina
…..’ Ditinjau dari sudut peralihan bahasa yang
digunakan pada waktu Delem dan I Joblar
beralih kode, ada alih kode ke luar (eksternal
code switching) dan alih kode ke dalam
(internal code switching). Delem beralih kode
ke luar sebab peralihan kodenya mengubah
bahasanya dari bahasa satu ke bahasa lain yang
tidak sekerabat atau tidak serumpun (alih kode
dari bahasa Bali: Kaka gending Lolot ke bahasa
Inggris: The song. The so…ong). Punakawan I
Joblar beralih kode ke dalam, sebab I Joblar
dalam menggunakan suatu bahasa mengubah
bahasanya dari bahasa Bali: Be lohan ... ke
bahasa Indonesia (satu rumpun). Disaat Delem
beralih kode memakai bahasa Inggris: The song.
The so…ong..., penonton jadi tertawa. Begitu
juga disaat Delem mengulangi lagi bahasa
Inggrisnya itu, terus menyambungnya dengan
bahasa Bali: The so oong, the song. Song katak,
song lindung, song klipes kacucuten, penonton
semakin tertawa terbahak-bahak sebab kata the
song diplesetkan menjadi song dalam bahasa
Bali menjadi: Song katak, song lindung, song
klipes kacucuten. Penonton juga tertawa di
saat I Joblar beralih kode ke bahasa Indonesia:
Jangan menghina…, lebih baik membina.…
Data 3 (b) tersebut menunjukkan bahwa
wayang sebagai peran punakawan namanya
Tualen, semula menggunakan bahasa Bali,
menyambungnya dengan bahasa Indonesia:
Yen ia nabung totonan tawang Ci “Sabar pak,
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sabar pak!” ’Kalau ia menabung itu tahu kamu
”Sabar pak, sabar pak!”. Di sini penonton belum
tertawa, tetapi di saat Tualen mengulangi katakata bahasa indonesianya itu disambung dengan
berbahasa Bali, jadi penonton baru mengerti
dengan maksud kalimat bahasa Indonesia itu, di
saat itu juga penonton jadi tertawa. Kemudian
Merdah bertanya: Yen guru TK? ’Kalau guru
TK?’, Tualen menjawab: Yen guru TK “satu
tambah dua berapa anak-anak?” ’Kalau guru
Tk ”satu tambah dua berapa anak-anak?”.
Kemudian setelah diselingi oleh Merdah: Nem
’Enam’, Tualen melanjutkan lagi mengatakan:
To ba keto, nem keto betne. Salah anak-anak,
ulangi sekali lagi! ’Itu sudah begitu, enam
begitu katanya. Salah anak-anak, ulangi sekali
lagi!’. Di saat ini penonton belum tertawa.
Akan tetapi, setelah Merdah bertanya lagi:
Men apa hubungane ajak ngalih kurenan?
’Lalu apa hubungannya dengan mencari
pendamping hidup?’ dan dijawab oleh Tualen:
Yen guru TK ajak Ci pules, uling selidan,
“Pak-pak ulangi sekali lagi” Terus Ci orina
ngulangin! ’Kalau guru TK ajak kamu tidur,
dari masih terang, ”Pak-pak ulangi sekali lagi”
Terus kamu diberitahu mengulangi!’ sehingga
penonton mengerti dari pembicaraan tersebut
menyebabkan penonton menjadi tertawa
terbahak-bahak.
Pada data 3 (c) tersebut menunjukkan
bahwa wayang sebagai peran punakawan
namanya I Klenceng berbicara dengan I
Ceblong. I Klenceng berbicara memakai
bahasa Bali: To kutu sing bang Ci idup dinas
Ciea, lengar masemen nas Ci e. To cirin
jlema demit Ci to. ‘Itu kutu tidak berikan
kamu hidup di kepala kamu, botak bersemen
kepala kamu. Itu ciri manusia pelit kamu itu.’
I Kelenceng berbicara begitu, penonton sudah
tertawa terbahak-bahak, sebab kalimat tersebut
bermakna mengenyek I Ceblong. Begitu juga,
ISSN 0854-3283

di saat I Ceblong menjawab dengan beralih
kode ke dalam, yaitu beralih kode dari bahasa
Bali ke bahasa Kawi dan ke bahasa Indonesia,
penonton tertawa semakin menjadi-jadi: Mara
Wae jelek sing dadi Wae mai, mara jelek cacad?
Tan hana wang suasta annulus, Kaden sing
ada manusia sempurna di gumine? ‘Baru saya
jelek tidak boleh saya kemari, baru jelek hina?
‘Tan hana wang suasta annulus’, kira tidak ada
manusia sempurna di dunia?’. Alih kode terlihat
I Ceblong semula berbahasa Bali: Mara Wae
jelek sing dadi Wae mai, mara jelek cacad?,
kemudian beralih kode ke bahasa Kawi: Tan
hana wang suasta annulus, dilanjutkan beralih
kode kembali ke bahasa Bali, terus ke bahasa
Indonesia: manusia sempurna.
Pada data 3 (d) tersebut, bahwa wayang
sebagai peran punakawan namanya Sangut
dalam berbicara dengan Delem, sudah beralih
kode, yaitu alih kode dari bahasa Bali ke
bahasa Indonesia: Lekang ja ibae ati Pa Lem!
Puk Cang lantasan ni panak Leme di carike.
Ma mau kemana mah...? Tunggu Nak Mami
cari kangkung. Hah… ’Malu lah dirimu apa
Lem! Lihat saya lantas ini anak Lem di sawah.
Ma mau kemana mah...? Tunggu Nak Mami
cari kangkung. Hah ...’. Pemakaian bahasa
Indonesia di sini adalah bermaksud untuk
mengejek dengan meniru dialog Delem dengan
istrinya. Akibat dari alih kode dengan maksud
mengejek dan pemakaian bahasa Indonesia
(dialog) tersebut sehingga penonton menjadi
tertawa terbahak-bahak. Apalagi dilanjutkan alih
kode berikutnya, setelah Delem bertanya lagi:
Jeneng Cie, kangkung. Yen ma-mama papa,
kengken cocokne? ‘Wajah kamu, kangkung.
Kalau ma-mama papa, bagaimana cocoknya?’
dan dijawab oleh Sangut: Mama-mama kunci
mazdanya Ma, Di duur VCD samping kulkas,
o…sing cocok? Cara melem, mama dimana be
pindange Ma? ’Mama-mama kunci mazdanya
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Ma, di atas VCD di samping kulkas, o....kan
cocok? Kayak Melem, mama di mana ikan laut
Ma?’ menyebabkan penonton tertawa semakin
menggelegar. Sangut beralih kode, yang semula
berbahasa Bali: Lekang ja ibae ati Pa Lem!
Puk Cang lantasan ni panak Leme di carike.,
kemudian beralih kode ke bahasa Indonesia: Ma
mau kemana mah...? Tunggu Nak Mami cari
kangkung. Hah… adalah alih kode ke dalam
(internal code switching) karena masih satu
rumpun bahasa.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
difokuskan pada deskripsi alih kode dalam
seni pertunjukan wayang kulit “Joblar” dengan
lakon I Tualen dadi Caru. Alih kode pemakaian
bahasa dalam seni pertunjukan wayang kulit
“Joblar” dibedakan berdasarkan ciri-cirinya,
macam-macamnya, dan faktor penyebab
terjadinya.
Ciri-ciri peristiwa alih kode, yaitu
adanya peralihan atau pergantian (perpindahan)
dari suatu variasi bahasa ke variasi bahasa
lain, antara ragam atau pun peralihan gayanya.
Begitu juga penggunaan suatu bahasa dan dalam
penggunaan itu terselip klausa atau kalimat dari
bahasa lain. Hal itu terjadi karena oleh adanya
kontak bahasa dan saling ketergantungan bahasa
(language dependency), peserta wicara adalah
orang-orang yang dwibahasawan (bilingual)
atau aneka bahasawan (multilingual), dan atau
diglosik. Macam-macam alih kode, yaitu alih
kode ke dalam dan alih kode ke luar. Berdasarkan
faktor penyebabnya, alih kode dalam SPWKJ
terjadi karena faktor si pembicara sendiri, faktor
ingin selingan sebagai prestise, dan faktor ingin
kesegaran dan kelucuan,
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Saran
Penelitian ini adalah penelitian awal
tentang Alih Kode dalam seni pertunjukan
wayang kulit yang belum bisa mengungkap
lebih mendalam tentang masalah-masalah atau
fenomena sosiolinguistik. Hal itu disebabkan
oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman
penulis, baik dalam menerapkan teori yang
digunakan sebagai acuan maupun menganalisis
data yang diperoleh. Penelitian ini hanya
dilakukan dalam seni pertunjukan wayang
kulit “Joblar” dengan lakon I Tualen dadi Caru
yang belum dapat mewakili secara keseluruhan
tentang alih kode pemakaian bahasa oleh para
dalang di Bali. Dengan demikian, diharapkan
agar peneliti berikutnya dapat meneliti secara
lebih mendalam dan lebih luas dengan teori
yang lebih mutakhir sehubungan dengan objek
penelitian ini sehingga bisa mewakili dan
menggambarkan alih kode dalam pentas seni
wayang kulit di Bali secara utuh.
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