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Abstrak: Keterkaitan bahasa dengan manusia menyebabkan bahasa tidak tetap dan selalu 

berubah seiring perubahan kegiatan manusia dalam kehidupannya di masyarakat begitupun 

dengan kemunculan fenomena penggunaan bahasa campuran. Penggunaan bahasa campuran 

dan munculnya hibridisasi bahasa dipengaruhi oleh konteks kebahasaan serta aspek sosio- 

kultural. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang fenomena penggunaan bahasa 

campuran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman dikalangan mahasiswa jurusan Sastra 

Jerman di Universitas Negeri Malang. Penggunaan bahasa campuran oleh mahasiswa jurusan 

Sastra Jerman memiliki berbagai alasan dan frasa atau kalimat yang digunakan pun juga 

beragam. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara tidak terstruktur 

dengan mahasiswa sastra Jerman UM. Teknik pengolahan data menggunakan analisis 

kualitatif. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 98% responden menggunakan bahasa 

campuran dalam komunikasi sehari-hari dengan model penggunaan penyisipan kata dalam 

satu bahasa dalam bahasa lainnya. 

 

Kata Kunci: bahasa campuran, komunikasi lisan, informal, hibridisasi bahasa. 

 

PENDAHULUAN  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa dijelaskan sebagai suatu sistem lambang 

bunyi yang arbitrer, digunakan oleh anggota suatu kelompok masyarakat untuk berinteraksi, bekerja 

sama, dan mengidentifikasi diri.  Owen dalam Setiawan(Karimah et al., 2020) mengungkapkan 

definisi bahasa sebagai  asosiasi  dari  simbol-simbol  yang  telah  diatur  oleh  aturan  dan  

ketentuan  untuk menyampaikan sebuah konsep.  

Pengetahuan  bahasa  dapat  diperoleh  seroang  individu  melalui  pemerolehan  dan  

ataupun pembelajaran. Stephen(Syam’un Salim & Setiyadi, 2013) mendefinisikan pemerolehan 

bahasa (language acquisition) sebagai pendapatan bahasa melalui proses alamiah yang didalamnya 

melibatkan interaksi manusia yang belajar bahasa secara tidak sadar. Sementara pembelajaran 

bahasa (language learning) ialah pembelajaran bahasa yang sifatnya tradisional dan dilakukan di 

sekolah-sekolah di seluruh dunia. 

Pembelajaran bahasa asing mempengaruhi proses komunikasi seorang individu yang 

cenderung akan menjadi multilingual. Individu tersebut akan sering menggunakan lebih dari satu 
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bahasa dalam kesehariannya. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak dapat ditolak dari kelompok 

individu multilingual. Hal ini kemudian yang memunculkan fenomena hibriditas dalam bahasa. 

Hibriditas sendiri merupakan percampuran kata atau frasa dari dua konteks dan aturan yang 

berbeda.  

Beberapa jenis hibriditas itu sendiri antara lain hibriditas bahasa Inggris – bahasa Inggris, 

bahasa Inggris- bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dengan bahasa lainnya. Dalam linguistik, 

hibriditas dijelaskan sebagai kombinasi dari kata pada dua jenis bahasa yang berbeda. Salah 

satunya menjadi akar kata dan salah satunya merupakan afiksasi (Karimah et al., 2020).  

Pada penelitian sebelumnya, (Kuntjara, 2018)meneliti hibriditas bahasa Indonesia–bahasa 

Mandarin yang muncul dalam komunikasi lisan sehari-hari. Artikelnya berjudul “The Hybrid Language  

of  The  Chinese  Indonesian  in  Surabaya”.  Hasil  artikelnya  berkesimpulan  bahwa hibriditas ini  

muncul  karena perbedaan  latar belakang pendidikan  individu dan  merupakan percampuran antara 

bahasa Mandarin dan atau bahasa Belanda dengan dialek lokal yang lebih dekat dengan kehidupan 

mereka. 

Penelitian lain mengenai hibriditas ialah penelitian yang dilakukan oleh (Karimah et al., 

2020)dalam artikelnya yang berjudul “Indlish: Indonesian-English Production and Its Formation”. 

Penelitian ini berkesimpulan  bahwa  bahasa  ibu  dan  bahasa  kedua  seorang  individu  telah  

sepenuhnya bercampur dalam konsep individu tersebut serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain 

sebab dapat  secara  otomatis  muncul  dalam  penggunaan  untuk  komunikasi.  Aspek  yang  

melatar belakangi  pembentukan  hibriditas  bahasa  sendiri  bermacam-macam,  diantaranya  ialah  

(1) konteks kebahasaan, (2) latar belakang pengguna bahasa, dan (3) kombinasi bahasa itu sendiri.  

Selain pengkajian dalam sisi linguistik, aspek sosio-kultural sangat berperan dalam penggunaan 

bahasa sebagai  media komunikasi dan interaksi  sehari-hari terkhusus penggunaan bahasa 

campuran. Dimana aspek ini menentukan perkembangan bahasa, kosa kata, menentukan bentuk 

bahasa, dan perubahan makna didalamnya. Halliday (dalam (Purwaningrum & Redyanita, 2012), 

menyatakan bahwa tiga faktor yang terkait dalam penggunaan bahasa ialah: 1) ideasional, yakni isi 

pesan yang ingin disampaikan, 2) interpersonal, yakni makna dalam peristiwa tuturan oleh pemakai 

bahasa, 3) tekstual, yakni konteks tuturan yang menunjukkan makna tuturan serta bentuk 

kebahasaan. Fungsi bahasa sangat erat kaitannya dengan kedudukan bahasa itu sendiri. Fungsi 

bahasa adalah peran bahasa yang bersangkutan dengan masyarakat pemakainya (Sudana, 2014) 

Fungsi bahasa dalam hubungannya dengan penelitian ini mengacu pada fungsi bahasa secara 

khusus, yaitu dengan pemakaian bahasa campuran oleh mahasiswa Sastra Jerman Universitas 

Negeri Malang.  

Sebagai seseorang individu yang multilingual, dalam berkomunikasi kita harus 

memperhatikan makna sosial dalam penggunaan bahasa. Makna sosial yang dimaksud adalah yang 

berkaitan dengan pemilihan dan pemakaian suatu bahasa. Bahasa merupakan semiotik sosial yang 

penggunaan menggambarkan sistem sosial budaya suatu masyarakat. Bagi mahasiswa Sastra 

Jerman muculnya pencampuran bahasa kerena adanya proses perubahan/transisi yang dialami oleh 
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mahasiswa sendiri. Penggunaan bahasa campuran menyiratkan beberapa makna sosial diantaranya 

yaitu, (1) makan keluwesan komunikasi yaitu penggunaan bahasa yang menggambarkan adanya 

adaptasi dalam berbahasa, (2) makna penurunan tingkat keformalan yang tersirat dalam 

penggunaan bahasa campuran, dan (3) makna penegasan yaitu berupa pengulangan, imbauan, 

perintah, dan penolakan (Sudana, 2014). 

Selain itu realitas, pengalaman, asosiasi pikiran, dan suasana individu pengguna bahasa 

juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dalam masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Sapir 

(dalam (Sudaryat, 2008), bahwa kata merupakan perwakilan dari sebuah konsep yang membentuk 

kesatuan psikologis. Hal ini diperkuat oleh pendapat Alston bahwa  kata dapat diterjemahkan 

sebagai penanda bentuk gagasan tertentu sebab bahasa mengacu pada suasana dalam realitas 

tertentu. Dengan demikian, proses pencampuran bahasa terjadi karena terasa lebih nyaman 

digunakan sebagai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

akan menganalisis fenomena bahasa campuran yang muncul serta hanya difokuskan pada bahasa 

dalam komunikasi lisan. 

 

METODE 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan 

kuesioner yang disebar ke mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Jerman, Universitas Negeri Malang. 

Sampel yang didapatkan  berjumlah  22  responden  yang  merupakan  11  %  dari  seluruh  

mahasiswa  prodi Pendidikan Bahasa Jerman, UM angkatan tahun 2017, 2018, dan 2019. Hasil ini 

memenui syarat karena sampel masih berjumlah lebih dari 10% populasi. Hal pertama yang 

dilakukan dalam analisis data adalah menelaah seluruh data yang didapatkan dari hasil kuesioner. 

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka selanjutnya data dikumpulan dan dianalisis secara 

kualitatif deskriptif. Selain itu data juga didapat dari observasi tidak langsung yang dilakukan oleh 

peneliti dengan mengamati proses komunikasi lisan beberapa mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa 

Jerman. Hasil dari data disajikan dengan metode informal, yaitu cara penyajian data dengan 

rumusan kata-kata (Sudaryanto, 1993). 

 

PEMBAHASAN  

Pertanyaan yang diajukan kepada responden berjumlah 12 butir pertanyaan sebagaimana 

dituliskan dalam tabel. Berikut adalah hasil pemaparan data yang didapat dari pengisian kuisioner.  

 

Tabel 1. Rincian Data Pertanyaan dan Jawaban Kuisioner  

No. Pertanyaan Jawaban Responden 

1  Apakah Anda mengetahui adanya 

komunikasi menggunakan bahasa campuran 

(Indonesia-Jerman) pada lingkungan sekitar 

Anda? (Pada konteks non- perkuliahan)  

Ya    18 

Tdk    2 
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No. Pertanyaan Jawaban Responden 

2  Apakah Anda menggunakan bahasa 

campuran untuk  

berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari?  

Ya    18 

Tdk    2 

 

3  Apa alasan Anda menggunakan bahasa 

campuran  

untuk berkomunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari?  

Terbiasa (6), mengasah  

bahasa Jerman yang dimiliki (3), meniru teman (3), 

keren, menerapkan kosa kata yang didapat dari 

perkuliahan (2), pembiasaan (2), spontanitas (2), 

berbicara dengan Praktikan, iseng, tidak 

menggunakan. 

4  Apakah menggunakan bahasa campuran 

meningkakan  

kepercayaan diri Anda saat berkomunikasi?  

Ya    11 

Tdk    9 

5  Seberapa sering Anda menggunakan bahasa 

campuran untuk berkomunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari?  

Sgt sering     1 

Sering           3 

Sesekali      14 

Tdk pernah    2 

4  Apakah menggunakan bahasa campuran 

meningkakan  

kepercayaan diri Anda saat berkomunikasi?  

Ya    11 

Tdk    9 

5  Seberapa sering Anda menggunakan bahasa 

campuran untuk berkomunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari?  

Sgt sering     1 

Sering           3 

Sesekali      14 

Tdk pernah    2 

6  Saat berkomunikasi dengan siapa Anda 

menggunakan bahasa campuran?  

Teman         17 

Dosen           1 

Diri sendiri   1 

Tdk mggnkn   2 

7  Pada situasi apa Anda menggunakan bahasa 

campuran untuk berkomunikasi?  

Formal         0 

Informal       18 

Tdk mgnkn  2 

8  Dimana Anda menggunakan bahasa campuran 

untuk berkomunikasi?  

Kampus (15), Rumah/kos (18), dimana saja (2), tidak 

menggunakan (2).  

9  Kapan Anda menggunakan bahasa campuran 

untuk berkomunikasi?  

Setiap saat (4), situasi tertentu (14), tidak 

menggunakan (2).  

10  Bagaimana respon lawan bicara Anda saat 

Anda menggunakan bahasa campuran?  

Biasa saja; ikut menggunakan bahasa campuran; 

bertanya arti; tertawa; memahami yang dimaksud; 

merespon dan membenarkan jika ada yang salah; 

biasa saja; menanggapi sebisanya.  

11  Frasa/kata apa yang sering Anda gunakan?  ich weiβ nicht sebenernya; gut kok; danke pol; nein;  ja; 

doch; aku  zu Hause gehen dulu; danke sehr; ambilkan 

pensilku, bitte; was?, ach so, aku lupa…; wirklich? 
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No. Pertanyaan Jawaban Responden 

serius?; ich habe schon ngerjain PR; guten Morgen, 

udah makan?; guten Tag; bis bald! Hati-hati ya; ich bin 

pusing. 

12  Apa pendapat Anda mengenai bahasa 

campuran?  

18 responen setuju bahwa menggunakan bahasa 

campuran membantu mahasiswa/i untuk semakin 

mengingat kosa kata dalam bahasa Jerman yang telah 

dipelajari sedikit-demi sedikit dan itu merupakan hal 

yang umum dipakai oleh orang yang multilingual. 2 

responden berpendapat bahwa ada baiknya 

menggunakan satu bahasa saja secara utuh 

dibandingkan dicampuradukkan karena akan merusak 

bahasa itu sendiri.  

 

Frasa/Kalimat Bahasa Campuran Yang Sering Digunakan Oleh Mahasiswa Sastra Jerman  

Penggunaan bahasa campuran dalam kasus komunikasi lisan mahasiswa sastra Jerman, 

Universitas Negeri Malang bukan merupakan afiksasi dari bahasa Jerman dengan bahasa Indonesia, 

melainkan hanya penyisipan kata berbahasa Jerman atau Indonesia dalam kalimat. Berikut beberapa 

contoh frasa/kalimat yang diproduksi oleh penutur bahasa campuran Jerman- Indonesia.  

 

Tabel 2. Frasa/Kalimat Bahasa Campuran Yang Sering Digunakan Oleh Mahasiswa Sastra Jerman  

Bahasa Indonesia Standart  Pencampuran Bahasa Indonesia-Jerman  

Aku sebenarnya tidak tahu.  Ich weiβ nicht sebenarnya.  

Baik, kok.  Gut kok.  

Terima kasih banyak.  Danke pol!  

Aku pulang ke rumah dulu.  aku  nach Hause gehen dulu.  

Tolong ambilkan pensilku.  Ambilkan pensilku, bitte.  

Oh, aku lupa!  Ach so, aku lupa!  

Aku sudah mengerjakan PR.  Ich habe schon ngerjain PR.  

Selamat Pagi, sudah makan?  Guten Morgen, udah makan?  

Iya sampai jumpa, hati-hati ya!  Bis bald, ya. Tiati.  

Aku pusing.  Ich bin pusing.  

 

Berikut contoh konteks nyata penyisipan kata dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia 
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dalam kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi mahasiswa Sastra Jerman Universitas 

Negeri Malang. “Aku  nach Hause gehen dulu.” dan “Bis bald, ya. Tiati.”  

Dalam kalimat di atas terdapat kombinasi antara kata dalam bahasa indonesia dan kata 

dalam bahasa Jerman dalam satu kalimat utuh. Dalam kalimat campur bahasa diatas 

menunjukkan arti bahwa sang penutur ingin menyatakan tindakan menuju suatu tempat. Kalimat 

diatas sangat memungkinkan jika dikebangkan dalam sebuah percakapan antar mahasiswa 

jurusan Sastra Jerman, sebagai contoh  

 

“Aku nach Hause gehen dulu. Setelah itu kita berkumpul di Mediothek cari buku untuk 

referensi materi mata kuliah Übersetzung”  

“Oke, Bis bald, ya. Tiati.”  

 

Dalam contoh percakapan dapat dilihat bahwa pencampuran bahasa berfokus pada 

penempatan frasa dalam bahasa Jerman menjadi satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Dapat 

dilihat juga bahwa bahasa Jerman dalam contoh pencampuran bahasa diatas lebih dominan dari pada 

bahasa Indonesia yang hanya sebagai pelengkap. Dalam kalimat “Aku nach Hause gehen dulu”, 

kata “aku” dan “dulu” digunakan sebagai pelengkap dalam frasa bahasa Jerman “ nach Hause 

gehen” yang berarti “pulang ke rumah”. Sedangkan dalam kalimat kedua “Oke, Bis bald, ya. 

Tiati” menunjukkan ucapan sampai berjumpa dalam bahasa Jerman.   

Berdasarkan hasil angket, mahasiswa Sastra Jerman telah mempelajari bahasa Jerman 

kurang lebih 1-4 tahun. Hal ini sangat mempengaruhi pencampuran bahasa antara Jerman dan 

Indonesia saat berkomunikasi antar mahasiswa dalam situasi informal. Salah satu mahasiswa 

menuliskan dalam angket bahwa dia menggunakan bahasa campuran tanpa sadar atau secara 

spontan.   

Beberapa alasan lain dalam penggunaan bahasa campuran karena terbiasa mengikuti teman 

yang juga menggunakan bahasa campuran. Hal ini tidak dapat dihindari karena bahasa campuran 

Indonesia-Jerman memang lebih banyak digunakan antar mahasiswa untuk berkomunikasi satu 

sama lain. Selain itu, alasan lainnya adalah sebagai ajang untuk mengasah kemampuan bahasa 

Jerman yang dipelajari. Sebagai mahasisiwa sastra Jerman yang setiap hari mempelajari bahasa 

Jerman dalam perkuliahan dan berkomunikasi dengan orang lain diluar perkuliahan dengan 

menggunakan  bahasa Indonesia  tidak dapat  dipungkiri  beberapa  mahasiswa menggunakan 

bahasa campuran untuk melatih kemampuan bahasa Jerman yang mereka miliki.  

Bahasa campuran yang terjadi berhubungan erat antar satu mahasiswa dan mahasiswa 

lainnya. Hal ini dikarenakan adanya faktor lingkungan, kondisi, situasi yang menjadikan mereka 

memproduksi bahasa campuran secara otomatis dan dapat saling mengerti satu sama lain arti 

bahasa campuran yang diucapkan. Hal terpenting dalam berkomunikasi adalah memastikan kedua 

belah pihak yang berkomunikasi saling mengerti satu sama lain meskipun tidak menggunakan 
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kaidah kebahasaan yang tepat. Dalam bahasa campuran konteks kebahasaan cenderung sederhana 

dapat dipahami satu sama lain antar penutur dan lawan tutur dan dalam situasi informal. Konteks 

kebahasaan dalam bahasa campuran Jerman-Indonesia kebanyakan berpusat pada kehidupan 

perkuliahan mahasiswa Sastra Jerman.  

 

KESIMPULAN  

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan, berikut kesimpulan beberapa pendapat terkait 

fenomena penggunaan bahasa asing oleh mahasiswa Sastra Jerman Universias Negeri Malang. 

98% responden menggunakan bahasa campuran dalam komunikasi lisan sehari-hari dengan teman 

pada situasi informal. 68,18% responden menggunakan bahasa campuran dikarenakan dapat 

melatih dan membiasakan kemampuan berbahasa bahasa Jerman, terutama dalam bidang 

komunikasi. 29,82% responden berpendapat bahwa menggunakan bahasa campuran bagi 

mahasiswa yang belajar bahasa asing merupakan hal yang lazim , lumrah terjadi dan dianggap 

sebagai proses pembelajaran bahasa. 2% responden berpendapat tidak menggunakan bahasa 

campuran karena menganggap bahasa campuran dapat merusak bahasa itu sendiri. 
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