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Abstract 

In a survey of 30 teachers in a public school, 97% of the teachers agree that Betawi language is 
a national asset that has to be protected. However, only 14% give their consent to the usage of 
aspects of Betawi language by their students. Such a contradiction implies the negativity 
imposed upon the usage of the Betawian vernacular. This research uses textual study to discuss 
the phenomenon of code-switching between the Jakarta dialect and Indonesian in mass media. 
Why Betawian as opposed to other vernaculars? Nowadays, one would see that Betawian 
linguistic features have infiltrated the language of many Indonesians. The mass media chosen to 
represent the code-switching phenomenon in a variety of situations are the Televisi Republik 
Indonesia (Television of the Republic of Indonesia/TVRI) and an online newspaper called 
Tempo Interactive. Both are chosen because they can be accessed nationally. The whole 
Indonesia could watch or read both media. Aside from that, the two mass media often discuss 
formal and serious issues that require the use of a formal variety of language. Mass media is 
chosen as an object of the research because it is the ‘vehicle’ of Betawian in its popularity and 
ubiquitousness. The use of both spoken and written forms in the audiovisual TVRI and the 
internet media of Tempo is expected to strengthen generalizations of the hypothesis and 
increase its representativeness towards different kinds of media. The result shows that Betawian 
is not only used as a communicative tool between Betawi people, but also as a “lingua franca of 
expression” for speakers of Indonesian language in general and for the mass media in particular. 
Betawian becomes a useful instrument that empowers its users. It functions as a symbol of 
social identity, a communicative strategy in convergence with interlocutors, and a means to 
express and emphasize meaning. 
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I.   PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam kehidupan berbahasa masyarakat Indonesia, kondisi multilingualisme 
tidak dapat dihindari. Selain jumlah suku bangsa di Indonesia berjumlah di atas seribu, 
situasi geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan. 
Keterbatasan sarana transportasi dan jarak yang harus ditempuh antarpulau 
menyebabkan penyebaran budaya serta produk budaya lebih terbatas. Belum lagi 
banyaknya etnis pendatang yang turut mempengaruhi kebudayaan dan bahasa-bahasa di 
Indonesia.  

Jakarta, sebagai contoh fenomena di atas, mendapat pengaruh kuat dari 
pedagang serta penetap asing, khususnya kompeni Belanda dan pendatang-pendatang 
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dari Cina, Arab, dan India. Keberagaman ini dapat dilihat dari bahasa penduduk 
setempat yang digunakan hingga sekarang. Bahasa nasional maupun lokal Jakarta 
banyak menyerap dari bahasa kaum pendatang. Contohnya, etnis Betawi yang 
merupakan etnis yang menetap di Jakarta dan sekitarnya menggunakan bahasa yang 
banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur asing. Misalnya sistem penghitungan Betawi yang 
menggunakan bahasa Hokkian dari Cina. Di luar bahasa daerah yang merupakan bahasa 
ibu dari banyak kelompok etnis yang tersebar di Indonesia, masyarakat juga diwajibkan 
(di lembaga pendidikan, sosial, maupun komunitasnya) mempelajari dan menguasai 
minimal satu bahasa lainnya- yaitu bahasa Indonesia. 

Dalam lingkup topik seni suara pun, bahasa memiliki pengaruh yang besar. 
Suara atau bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh manusia pada umumnya tidak lepas dari 
bahasa sebagai alat konvensional manusia untuk berkomunikasi. Pada konteks Betawi, 
suara dan bahasa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lenong preman, 
contohnya, menggunakan bahasa Betawi sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi 
dan makna penutur. 

Penelitian ini akan membahas mengenai fenomena pengalihan kode antara 
bahasa Betawi dan bahasa Indonesia pada media massa di Jabodetabek pada khususnya 
dan Indonesia pada umumnya. Mengapa bahasa Betawi dan bukan bahasa daerah 
lainnya? Pada zaman modern ini, dapat dilihat bahwa bahasa serta unsur-unsur bahasa 
Betawi telah menginfiltrasi kehidupan berbahasa masyarakat Indonesia secara luas. 
Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah lain termasuk mancanegara, unsur-unsur 
bahasa Betawi seringkali digunakan (Muhadjir, 2000: 105). 

Media massa yang dipilih untuk merepresentasikan fenomena alih kode dalam 
beraneka ragam situasi adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI), Trans7 dan koran 
Tempo Interaktif. Ketiganya dipilih karena selain dapat diakses secara nasional-satu 
Indonesia dapat melihat/mendengarnya- yang ditampilkan seringkali sesuatu yang 
mengkaji isu-isu yang serius yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan 
ragam formal. Media massa juga digunakan sebagai obyek penelitian karena merupakan 
‘kendaraan’ bahasa Betawi dalam populeritas dan penyebarannya. Variasi penggunaan 
bahasa secara lisan pada media audio visual TVRI dan Trans7 serta penggunaan bahasa 
secara tulisan pada media cetak internet Tempo diharapkan untuk membuat penelitian 
ini lebih representatif dengan kekuatan generalisasi yang lebih tinggi. Kedua media ini 
digunakan sebagai sumber data untuk analisis fokus penelitian ini yaitu fungsi ekspresif 
bahasa Betawi. 

Penggunaan istilah ‘bahasa Betawi’ juga harus dengan hati-hati. Selain memiliki 
variasi geografis (yaitu bahasa Betawi pinggiran dan Betawi tengah), bahasa Betawi 
dikategorikan sebagai salah satu bahasa Melayu timur- disebut juga sebagai ‘dialek’ 
Melayu Betawi. Variasi bahasa Jakarta Betawi ini bukanlah berasal dari sebuah rumpun 
bahasa yang berbeda. Berdasarkan Daftar Kosakata Swadesh (Muhadjir, hal. 61),  
bahasa Betawi secara linguistik adalah bahasa Melayu dengan 93% kosakata dasar yang 
sama dengan bahasa Indonesia dan 7% sisanya merupakan kata serapan dari bahasa 
Jawa, Sunda, Bali, dan Cina. Jadi, kesulitan akan kita hadapi bila mencoba 
mengklasifikasikan bahasa Betawi kepada rumpun yang berbeda. Selain variasi 
geografis, Stephen Wallace (Muhadjir, 2000: 69) juga mengungkapkan adanya variasi 
sosial pembagian bahasa Melayu Betawi, di antaranya adalah bahasa Betawi 
konvensional dan bahasa Betawi modern. 
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Masyarakat Betawi pun pada dasarnya tidak ada yang ‘asli’. Mengutip Muhadjir,  

“masyarakat ‘asli’ Jakarta itu terbentuk dari berbagai macam suku yang 
datang dari luar Jakarta, yang bersama-sama meninggalkan identitas 
asalnya dan bersama-sama membentuk kelompok etnis baru, Kaum Betawi, 
kurang lebih sama halnya seperti masyarakat Betawi tersebut, penghuni 
kota metropolitan Jakarta dewasa ini juga terbentuk oleh masyarakat 
pendatang dari berbagai wilayah di luar Jakarta, dan Bersama Anak 
Betawi membentuk masyarakat Jakarta modern, dengan menggunakan 
bahasa yang berakar pada bahasa Betawi.” (Muhadjir, 2000: 55) 

Banyak permasalahan akan muncul dalam kondisi diglosia. Restriksi pemilihan 
ragam/dialek/kosakata dalam konteks tertentu adalah salah satunya. Menurut beberapa 
ahli sosiolinguistik (Ferguson-1959, Chatterjee-1986, dan Britto-19861), dua bahasa, 
ragam, atau variasi bahasa yang digunakan dalam sebuah komunitas dapat dibagi 
menjadi dua: High (Tinggi) dan Low (Rendah). Bagaimanakah pengembangan bahasa 
Betawi serta di mana tempatnya bila dihubungkan dengan bahasa Indonesia? Dengan 
otomatis, beberapa ahli, guru-guru sekolah, maupun pihak-pihak lainnya menempatkan 
bahasa Betawi sebagai bahasa “L” (Pasaribu, 1980 melalui Syahab, 1994). Isu yang 
akan terlihat di sini adalah saat bahasa “L” memasuki ranah bahasa “H” atau bahasa 
Indonesia dalam konteks ini. Perihal diglosia ini akan dibahas lebih lanjut pada bab 
landasan teori. 

Dalam survey yang saya lakukan (lampiran) pada sebuah Sekolah Menengah 
Atas di Jakarta, ditemukan fakta yang kontradiktif terhadap hasil survey tahun 1980 
oleh Pasaribu yang menunjukan bahwa guru-guru SMA di Jakarta khawatir terhadap 
penggunaan ragam Betawi dengan bahasa Indonesia. 24 dari 29 responden tidak setuju 
bahwa keberadaan bahasa daerah dapat mengancam penggunaan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Sebagian besar responden menulis komentar yaitu bahasa daerah tidak 
mengancam saat digunakan pada konteks yang benar. Hal ini didukung dengan 
ketidaksetujuan lebih dari setengah responden (17 dari 29) terhadap penggunaan ragam 
Betawi, salah satu ragam daerah di sekolah. Akan tetapi, 28 dari 29 responden setuju 
bahwa bahasa daerah harus dilindungi dan dipreservasi. Eksistensi ragam Betawi dalam 
media pun ditanggapi secara buruk oleh responden, dengan 16 dari 29 menjawab 
‘buruk’. 

Makalah ini merupakan respons terhadap tanggapan negatif masyarakat terhadap 
penggunaan bahasa Betawi maupun unsur-unsurnya dalam ranah formal maupun non-
formal dalam media pada khususnya dan pada kehidupan berbahasa pada umumnya. 
Bahasa Betawi sebagai salah satu aset kebudayaan Indonesia sebaiknya dimanfaatkan 
sepenuhnya agar berkembang tanpa hambatan. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dengan tujuan memperjelas fokus penelitian, riset ini merumuskan masalah 
sebagai berikut: 

1. Apa fungsi bahasa Betawi atau unsur-unsurnya dalam penggunaannya di media 
massa pada khususnya serta kehidupan sehari-hari pada umumnya? (melingkup 
pertanyaan berikut) 

                                                 
1 (Coulmas 2005, hal. 126) 
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2. Solusi alternatif apa yang bisa digunakan untuk mengubah persepsi negatif terhadap 
penggunaan bahasa Betawi atau unsur-unsurnya dalam komunikasi (khususnya 
dalam konteks formal)? 

1.3.  Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memperlihatkan fungsi komunikatif 
maupun sosial terhadap penggunaan alih kode bahasa Betawi maupun unsur-unsurnya 
dalam media massa sebagai representasi penggunaan bahasa Betawi dalam kehidupan 
berbahasa di Indonesia secara umum. Selain itu, penulis berharap untuk menawarkan 
solusi alternatif agar masyarakat dapat, secara perlahan-lahan, menerima penggunaan 
unsur-unsur atau bahasa Betawi itu sendiri dalam konteks yang beragam. 

1.4.  Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat membawa manfaat bagi pembacanya serta 
sebagai sumbangsih pengetahuan dalam kajian budaya maupun linguistik Betawi. 
Sebagai manfaat jangka panjang, penelitian ini juga diharapkan untuk membantu 
mengubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap penggunaan bahasa Betawi 
dalam ranah formal. Sehingga pada akhirnya, perkembangan bahasa Betawi tidak akan 
dibatasi atau dihambat oleh konstruksi sosial yang beranggapan bahwa bahasa Betawi 
adalah sesuatu yang memiliki efek derogatif serta berdampak negatif pada 
penggunanya.  

1.5.  Sistematika Penulisan 

Pada bab pertama, terdapat latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 
masalah, serta tujuan dan manfaat penulisan penelitian. Bab kedua yang berjudul telaah 
pustaka mengulas tentang konsep diglosia, multilingualisme, dan vitalitas 
etnolinguistik, teori serta pendekatan pengalihan kode, dan pengaruh bahasa Betawi 
terhadap bahasa Indonesia. 

II.  TELAAH PUSTAKA 

2.1.  Konsep Diglosia, Multilingualisme, dan Vitalitas Etnolinguistik 

Pada zaman dulu, situasi multilingualisme mungkin terjadi karena bangsa dan 
negara terbentuk dengan batasan-batasan geografis yang tidak selalu membelah wilayah 
berdasarkan kebahasaannya. Sekarang, persebaran bahasa diakibatkan oleh mudah dan 
cepatnya sarana transportasi antar negara. Ada pula beberapa negara yang menerapkan 
monolingualisme secara resmi-walaupun fakta di lapangan terbukti berbeda. Tidak ada 
satu negara pun di dunia ini yang monolingual secara murni. (Meyerhoff, 2006: 103) 

Dalam komunitas atau negara yang menerima dan menerapkan 
multilingualisme, isu identitas dan budaya akan selalu muncul. Penggunaan sistem 
fonetik tertentu dan bukan yang lain berarti menetapkan kelompok speech community 
dan menjunjung identitas tertentu. Dengan kata lain, penggunaan bentuk-bentuk ragam 
atau variasi linguistik secara sadar maupun tidak dapat mengimplikasi efek-efek sosial 
yang kuat. Kondisi multilingualisme berkaitan langsung dengan penetapan ‘bahasa 
resmi’ atau bahasa yang akan digunakan dan distandarisasikan secara nasional. 
(Meyerhoff, 2006: 103) 

Untuk konteks Indonesia, kondisi multilingualisme terjadi secara nasional. Tidak 
hanya demikian, tetapi juga setiap daerah di Indonesia mengalami multilingualisme 
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yang berbeda-beda. Jakarta sebagai suatu wilayah yang multilingual tidak hanya 
menggunakan bahasa Indonesia dengan satu bahasa lainnya. Tapi, karena banyaknya 
pendatang dari segala penjuru nusantara, kondisi multilingualisme berkembang menjadi 
sesuatu yang jauh lebih kompleks. Jakarta pun memiliki bahasa daerah sendiri yaitu 
bahasa Betawi. Interaksi antar bahasa yang terjadi di Jakarta ini akan menimbulkan 
konflik untuk kekuatan, identitas, dan prestige bagi masing-masing penutur bahasa yang 
berlainan. 

Negosiasi secara langsung maupun tidak langsung dalam penetapan bahasa 
resmi atau standar dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek sosial, politik, sikap 
(language attitude), dan posisi/peran bahasa itu dalam masyarakat. Faktor-faktor 
tersebut adalah hal-hal yang mempengaruhi vitalitas etnolinguistik sebuah bahasa. 
Sebagai terminologi yang berasal dari psikologi sosial bahasa, vitalitas etnolinguistik 
mendapatkan namanya dari dua isu kritis dalam kehidupan berbahasa masyarakat yang 
majemuk (Meyerhoff, 2006: 107-108). 

Kata ‘vitalitas’ merujuk pada intensitas penggunaan dan eksistensi sebuah 
bahasa. Suatu variasi linguistik dapat dikatakan memiliki vitalitas yang tinggi apabila 
penutur bahasa tersebut berjumlah banyak dan variasi tersebut digunakan secara luas. 
Karakteristik ini merupakan salah satu ciri bahasa yang akan terus digunakan dan 
diturunkan dari generasi ke generasi (Meyerhoff, 2006: 108). Dalam konteks ini, bahasa 
Betawi pada hakikatnya memiliki vitalitas yang relatif tinggi. Eksistensinya berada di 
banyak area masyarakat berbahasa dan digunakan secara tetap di Jakarta dan wilayah 
sekitarnya. Penggunaan unsur-unsur bahasa Betawi pun menginfiltrasi beraneka ragam 
konteks penuturan dan memiliki banyak penutur. 

Kata ‘etnolinguistik’ merujuk pada fakta bahwa sebuah variasi bahasa adalah 
aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan identitas etnis atau budaya sebuah 
kelompok. Status yang dihibahkan oleh penggunaan bahasa, situasi demografis 
masyarakat, dan dukungan institusi terhadap bahasa adalah tiga faktor penting dalam 
menganalisis dan menilai vitalitas sebuah bahasa (Meyerhoff, 2006: 108). Isu bahasa 
Betawi dimulai di sini. Situasi demografis, status yang dihibahkan, dan dukungan 
institusi tidak memiliki hubungan timbal balik dengan vitalitas yang ada. Perihal ini 
akan dibahas lebih lanjut pada bab terakhir. 

Restriksi pemilihan penggunaan kode tertentu dalam sebuah masyarakat 
dikomentari oleh Chatterjee (1986: 298 melalui Coulmas) diterjemahkan menjadi 
“Keanehan atau terkadang lelucon adalah efek yang terjadi apabila norma situasi 
pemilihan antara kedua (bahasa/variasi bahasa) dilanggar,” Walaupun norma tidak akan 
mengatur tuturan penutur secara absolut, norma kebahasaan akan memberikan 
gambaran umum bagi penutur untuk konteks penggunaan suatu bahasa (Coulmas, 2005: 
126). 

Artikel yang sangat mempengaruhi penelitian mengenai kondisi diglosia ini 
adalah sebuah tulisan oleh Charles Ferguson (1959) yang mengenalkan konsep bahasa 
High (variasi tinggi) dan Low (variasi rendah). Selanjutnya akan dirujuk sebagai H dan 
L, konsep ini mendeskripsikan dua variasi dari satu bahasa. Dua variasi bahasa ini 
terbagi bukan dalam arti klasik dialek yang berdasarkan kelas sosial, karena faktor 
penentu pemilihan penggunaan salah satu dari dua variasi bahasa adalah, pada 
umumnya, konteks dan situasi.  
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Pada penjelasannya, Coulmas (2005: 127) mengatakan bahwa variasi L digunakan 
sebagai bahasa daerah di rumah, di jalanan, dan konteks informal lainnya. Menurutnya, 
L adalah ragam/variasi linguistik non-formal yang digunakan untuk menunjukan 
kedekatan dan solidaritas. Secara tradisional pun, H adalah lawan dari L. H adalah 
variasi linguistik formal yang seringkali diasosiasikan dengan kekuatan dan tingkat 
formalitas situasi. Didasarkan oleh bahasa tulisan, ragam H memiliki tradisi sastra, 
bergengsi tinggi, dan, menurutnya, memiliki potensi pengaturan norma kebahasaan. 

Dalam tingkat sintaksis, Coulmas (2005: 127) membedakan H dan L secara 
umum pada tata bahasanya. Tata bahasa ragam H lebih terstruktur secara ketat dan sikap 
bahasa terhadap ragam tersebut adalah konservatif. Selain itu, leksika ragam L pada 
dasarnya hampir sama dengan H, akan tetapi, ragam H lebih ‘murni’ dan memiliki kata-
kata teknis (jargon). Dalam pembelajaran bahasa, ragam bahasa L diperoleh secara 
spontan oleh penutur sebagai bahasa ‘rumahan’ sedangkan ragam H harus dipelajari 
secara formal (biasanya di dalam kelas). Dengan asosiasinya sebagai bahasa pendidikan 
serta sastra klasik, kesan ragam H mendapatkan rasa gengsi yang lebih tinggi daripada 
tanggapan terhadap L. Dalam perbedaannya, ragam bahasa H dan L selalu 
dideskripsikan sebagai dua kesatuan yang bersifat komplementer. Untuk konteks 
penelitian ini, dalam bab analisis akan dibahas sifat komplementer bahasa Betawi dalam 
interaksi bahasa Betawi dengan bahasa Indonesia. 

Selain ambiguitas dalam definisi bahasa ‘Betawi’, bahasa Jakarta modern, dan 
bahasa Indonesia yang dialami penuturnya (pilihan linguistik tersebut dibuat secara 
tidak sadar), bahasa Betawi atau unsur-unsurnya dapat dijumpai pada hampir setiap 
situasi di atas. Infiltrasi inilah yang banyak diserang/dikritik masyarakat, pengamat, 
serta pengajar. 

Pada dasarnya, pengamat bahasa akan memiliki kesulitan dalam menentukan 
bahasa/representasi mana yang tergolong dalam kelompok H dan mana yang L. Hal ini 
terjadi karena kondisi unsur pembentuk masing-masing variasi bahasa yang tidak 
jelas/ketat dalam beraneka ragam situasi. 

2.2.  Pengalihan/Pencampuran Kode  

Kondisi diglosia yaitu penggunaan suatu ragam bahasa dalam konteks tertentu 
dan ragam lain dalam konteks yang lain secara langsung berhubungan dengan aksi 
pengalihan kode dalam masyarakat multilingual. Dengan menyadari bahwa bahasa pada 
dasarnya adalah sebuah fenomena sosial, kita akan menghubungkan penggunaan bahasa 
secara langsung dengan faktor-faktor sosial (Coulmas 2005: 108) seperti kelas sosial 
ekonomi, jenis kelamin, usia, dan melihat fenomena ini (dalam sosiolinguistik) bukan 
sebagai suatu kecacatan sosial bahasa, melainkan sebagai esensi dasar penggunaan 
bahasa dalam kehidupan berbahasa. 

Analisi pengalihan kode memiliki dua pertanyaan dasar dalam melakukan 
penelaahan lebih lanjut: 

1. Bagaimana penutur beralih kode? 

2. Mengapa penutur beralih kode? 

Pertanyaan pertama yaitu bagaimana penutur beralih kode akan membantu kita 
untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya merupakan hipotesis penelitian ini. 
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Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, penulis melihat penelitian dan teori-teori 
terdahulu yang telah dirumuskan oleh para ahli sosiolinguistik. 

Dalam analisis pengalihan kode, kita tidak dapat mengabaikan model Matrix 
Language Frame (MLF) yang dicanangkan oleh Myers-Scotton (1993, melalui 
Coulmas 2005: 116) yang menyatakan bahwa perbedaan antara Matrix Language dan 
Embedded Language sangat penting dalam suatu analisis pengalihan kode. Dalam hal 
ini, ML menyediakan morfem-morfem sistem untuk pembentukan bingkai (frame) 
tuturan, sedangkan morfem konten dapat berasal dari ML ataupun EL. Myers-Scotton 
berharap bahwa pembagian bahasa menurut struktur ini dapat menganalisis setiap 
tuturan yang menggunakan alih kode. Keterbatasan model ini mulai terlihat saat 
kompetensi bahasa penutur bilingual berimbang serta EL menyumbang morfem-morfem 
sistem. Penerapan model ini pada interaksi bahasa Indonesia dengan bahasa Betawi pun 
tidak cocok. Unsur-unsur bahasa Betawi yang telah menginfiltrasi bahasa Indonesia 
dalam berbagai situasi bukanlah hanya morfem konten, tetapi juga morfem sistem 
(dalam hal ini, kata sambung) seperti dong, deh, kok, si, kek, dan lainnya. Akan tetapi, 
prinsip Myers-Scotton mengenai markedness dalam pengalihan kode tetap digunakan 
sebagai dorongan dasar bagi penelitian ini- menurutnya, seluruh pengalihan kode pada 
esensinya dapat dijelaskan dan diprediksikan karena fenomena linguistik tersebut 
berawal dari motivasi sosial (Auer, 1998: 158). 

Karena penelitian ini tidak berfokus pada struktur dalam pengalihan kode, 
makalah ini akan membedakan tipe-tipe pengalihan kode lebih kepada peranannya 
dalam kalimat maupun tuturan. Pembagian yang digunakan adalah yang dicanangkan 
oleh Appel dan Muysken (1987: 118): 

1. Tag-switching mengikutsertakan unsur bahasa/ragam lain yang berperan sebagai 
tag, seruan (exclamation), atau sebagai kata/unsur yang pada dasarnya terpisah dari 
kalimat tersebut. Pengalihan ini menjadi sebuah ‘emblem’ dari entitas bilingual sang 
penutur- terminologi ini merupakan sinonim dari pengalihan emblematik atau 
emblematic switching yang dicanangkan oleh Poplack (1980 melalui Appel dan 
Muysken, 1987: 118). 

2. Pengalihan intra-sentential terjadi di dalam kalimat di antara kata-kata. Fenomena 
linguistik ini juga sering disebut sebagai pencampuran kode atau code mixing. 

3. Pengalihan inter-sentential terjadi antar kalimat. 

Selain identifikasi jenis pengalihan kode, pertanyaan how atau bagaimana juga 
dapat dijawab dengan pemberian konteks serta melihat faktor-faktor ekstra-linguistik 
yang akan melanjutkan penelusuran kepada pertanyaan fundamental yang telah dicoba 
untuk dirumuskan dan dijawab oleh banyak ahli sosiolinguistik: Mengapa penutur 
bilingual beralih kode dari satu ragam/bahasa kepada yang lain dalam sebuah tuturan? 

Studi yang sering diacu untuk menjawab pertanyaan ini adalah studi Blom dan 
Gumperz (1972 melalui Auer, 1998: 158) yang membedakan dua jenis alih kode 
berdasarkan konteks tuturan: 

1. Pengalihan berdasarkan situasi merupakan pengalihan yang terjadi karena 
pergantian konteks atau situasi. Asumsinya adalah bahwa hanya salah satu dari dua 
variasi bahasa layak untuk digunakan pada situasi tertentu. Penutur harus beralih 
kode untuk mengikuti perubahan situasi untuk mempertahankan ‘kelayakan’ 
tersebut. 
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2. Pengalihan metaforis merujuk pada pengalihan kode yang terjadi walaupun situasi 
tidak berubah. Fenomena ini dianggap memiliki maksud komunikatif atau sosial 
tertentu. Sebelum menganalisa pengalihan metaforis, peneliti harus mengetahui 
terlebih dahulu asosiasi dari suatu variasi bahasa yang digunakan dengan situasi-
situasi tertentu pada konteks pengalihan berdasarkan situasi. Pengetahuan ini dapat 
membantu untuk memastikan bahwa suatu pengalihan adalah pengalihan metaforis 
dan bukan pengalihan situasional. 

Fokus penelitian ini berada pada pengalihan metaforis di mana bahasa Betawi 
yang pada umumnya ‘layak’ digunakan pada situasi tertentu tiba-tiba terlihat pada 
situasi di mana seharusnya ragam tersebut tidak ‘layak’ untuk digunakan. Di samping 
itu, penelaahan juga dilakukan untuk melihat fungsinya dalam pengalihan metaforis 
tersebut. Jadi, walaupun konteks sebuah tuturan merupakan aspek yang penting dalam 
analisis, akan digunakan juga pendekatan model fungsional oleh Halliday (1964) dan 
Jakobson (1960) yang dirangkumkan oleh Appel dan Muysken (1987: 118-120) untuk 
menjawab pertanyaan ‘mengapa’ melalui pendekatan fungsional sebagai berikut: 

1. Pengalihan kode untuk fungsi referensial digunakan pada saat penutur tidak 
menguasai satu bahasa secara penuh sehingga harus menggunakan kata-kata dari 
bahasa lain atau saat suatu bahasa tidak memiliki leksem yang tepat atau memadai 
untuk membicarakan sebuah topik sehingga digantikan dengan bahasa lain. 

2. Pengalihan kode untuk fungsi directive digunakan untuk merujuk pada pendengar 
atau lawan wicara dengan pergantian variasi linguistik. Misalnya, menggunakan 
bahasa tertentu yang tidak dimengerti oleh salah satu lawan bicara untuk merujuk 
pada lawan bicara yang lain, atau menggunakan bahasa tertentu yang dimengerti 
oleh semua lawan bicara agar merujuk pada masing-masing pendengar. 

3. Pengalihan alih kode untuk fungsi ekspresif adalah salah satu fungsi unik alih kode 
yang hanya ditemukan pada pengalihan kode oleh bahasa tertentu. Fungsi ekspresif 
ini dapat dilihat dari penggunaan dua bahasa/ragam yang digunakan sekaligus dalam 
satu wacana untuk menekankan identitas dan makna tuturan. 

4. Pengalihan kode untuk fungsi phatic digunakan untuk memperlihatkan perubahan 
‘nada’ dari sebuah tuturan. Fungsi ini dapat dikatakan berada dibawah pengalihan 
metaforis yang dicanangkan oleh Gumperz. 

5. Pengalihan kode untuk fungsi metalinguistik digunakan untuk merujuk pada salah 
satu dari bahasa yang digunakan. Hal ini berfungsi untuk memperlihatkan 
kemahiran linguistik dengan maksud tertentu. Misalnya, seorang pemain sandiwara 
menggunakan beragam bahasa. 

6. Pengalihan kode untuk fungsi puitis dilakukan dalam membuat lelucon, puisi, dan 
karya sastra untuk menampilkan efek estetis atau kesan tertentu. 

Dengan bekal tipe-tipe pengalihan kode, model alih kode berdasarkan konteks, 
serta model pengalihan kode fungsional, fenomena pengalihan kode bahasa Betawi 
dengan bahasa Indonesia diharapkan untuk dapat dianalisis secara mendalam untuk 
menjawab pertanyaan inti dari fenomena alih kode yaitu ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ 
atau motivasi penggunaan. 
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2.3.  Pengaruh Bahasa Betawi terhadap Bahasa Indonesia 

Selain teori-teori pengalihan kode dan bilingualisme, perlu dilihat juga karya-
karya tulis yang terkait dengan bahasa Betawi secara sosiolinguistik maupun mengenai 
interaksi bahasa antara bahasa Betawi dan bahasa Indonesia. Untuk itu, rujukan umum 
mengenai bahasa Betawi pada penelitian ini adalah buku Muhadjir, “Bahasa Betawi: 
Sejarah dan Perkembangannya” (2000). Pada bab terakhir, Muhadjir merangkumkan 
peran bahasa Betawi terhadap bahasa Indonesia dengan memberi contoh kata-kata 
bahasa Betawi seperti misalnya nylonong, kabur, bebenah, bengong, melongok, dan 
jambret yang telah dipopulerkan media massa telah dimuat oleh kamus Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sumbangsih bahasa Betawi terhadap bahasa 
Indonesia sudah cukup besar, akan tetapi, masih banyak unsur linguistik Betawi yang 
masih belum termasuk bahasa Indonesia walaupun sering digunakan dalam percakapan 
sehari-hari, seperti verba berprefiks ng- (ngomong, ngaca, dan lainnya). Menurut beliau, 
pada masa yang akan datang, bahasa Betawi akan berkembang menjadi ragam bahasa 
Indonesia yang substandar. (Muhadjir, 2000: 108) 

Penelitian ini juga melihat beberapa karya tulis ilmiah lepas lainnya seperti 
artikel-artikel koran lepas sebagai pemicu masalah dan seri penerbitan ilmiah Lembaran 
Sastra tahun 1994, yang membahas tentang hubungan timbal balik bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah. Hal ini akan dibahas pada bab keempat. 

Karya tulis yang terkait dengan harapan menjelaskan motivasi penggunaan 
bahasa Betawi pada media massa dalam penelitian ini adalah tulisan N. Jenny T. 
Hardjatno (1994: 101) mengenai kata-kata pinzaman bahasa Jakarta dalam bahasa 
Indonesia. Menurutnya, ada dua alasan mengapa bahasa Indonesia menyerap kata, pola 
sintaksis, pola morfologi atau bunyi dari bahasa daerah: 

1. Apabila dilihat ada kebutuhan untuk menyerap unsur-unsur tersebut karena tidak 
ada hal serupa dalam bahasa Indonesia. 

2. Untuk kepentingan euphimisme yaitu aspek yang membuat ungkapan tertentu 
terlihat lebih sopan. 

Dalam analisisnya, Hardjatno mengambil kutipan dari majalah Femina dari 
tahun 1982 sampai 1994 dan menganalisisnya berdasarkan hubungan peran partisipan, 
situasi pembicaraan, dan domain. Hasil penelitiannya akan dibicarakan lebih lanjut 
dalam subbab 4.3 mengenai fungsi bahasa Betawi sebagai strategi komunikasi 
konvergensi antar penutur. 

III.  METODE PENULISAN 

3.1.  Metode Penulisan 

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang didefinisikan secara 
sederhana oleh Boeree (2005) secara singkat sebagai metode penelitian yang tidak 
menggunakan pengukuran kuantitatif atau statistika. Bentuk-bentuk teknis metode 
penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan analisa teks. 

a. Tahap Studi Kepustakaan 

Karena pada kesempatan ini, penelitian diwajibkan untuk fokus pada studi 
kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan se-ekstensif mungkin sesuai dengan waktu 
yang tersedia. Pertama, untuk mencari pemicu, dicari artikel-artikel koran maupun 
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internet yang menampilkan kekhawatiran atau kritik terhadap eksistensi bahasa Betawi 
pada percakapan dalam bahasa Indonesia. Setelah isu, tujuan, dan solusi alternatif telah 
ditemukan, berikutnya dicari literatur mengenai bahasa Betawi secara umum dan 
interaksinya dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, setelah mencatat apa yang sudah 
dilakukan dan apa yang belum oleh peneliti-peneliti bahasa Betawi, teks-teks dan acara-
acara televisi mulai dilihat untuk menentukan aspek positif bahasa Betawi yang ingin 
diangkat. Dalam hal ini, fungsi bahasa Betawi dalam media massa yang cukup eksklusif 
bila dibandingkan dengan bahasa daerah lain adalah topiknya. Kemudian, dicari acuan-
acuan ilmiah mengenai telaah pengalihan kode- yang banyak digunakan adalah buku 
teks sosiolinguistik serta buku-buku dan jurnal mengenai pengalihan kode, 
bilingualisme, dan diglosia. 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lapangan maupun data teks hanya bersifat sebagai 
pendukung hipotesa makalah ini. Pada tahap ini, direkam dan disimak perbincangan di 
TVRI dan Trans7 serta menelusuri arsip berita di Tempo Interaktif. Harus disertakan 
juga keterbatasan penelitian ini, yaitu karena keterbatasan waktu untuk mengumpulkan 
data, pengumpulan data belum dapat dikatakan maksimal. Setelah mendapatkan 
beberapa sampel dari ketiga sumber, ada juga pengumpulan data lapangan yaitu dari 
kampung budaya Betawi Setu Babakan. Hasil wawancara beberapa pelaksana budaya 
Betawi dapat memperkuat argumentasi bahwa bahasa Betawi memiliki fungsi unik yang 
menjadi esensi interaksinya dengan bahasa Betawi. Tahap pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara, merekam acara televisi serta mencatat unsur-unsur bahasa Betawi 
yang ditampilkan di beberapa judul berita Tempo Interaktif. 

c. Metode Analisis Data 

Karya tulis ini bertujuan untuk menampilkan hasil telaah kualitatif yang bersifat 
analitis dan deskriptif. Dengan menggunakan konsep, model, dan pendekatan yang telah 
diulas pada bab telaah pustaka, data rekaman maupun teks akan dianalisis berdasarkan 
teori-teori yang telah dicanangkan oleh para ahli sosiolinguistik yang terdahulu. 

IV.  FUNGSI ALIH KODE BAHASA BETAWI DALAM MEDIA MASSA 

4.1.  Fungsi Alih Kode Bahasa Betawi 

Beberapa fungsi yang secara umum telah disetujui telah dimiliki oleh bahasa 
Betawi dalam interaksinya dengan bahasa Indonesia yaitu: 

1. Fungsi sosial pengalihan kode sebagai penanda identitas simbolik dan kelompok 
sosial. 

2. Fungsi komunikatif pengalihan kode sebagai strategi komunikasi konvergensi. 

Kedua fungsi di atas secara umum dimiliki oleh bahasa daerah lainnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan keberadaan satu lagi fungsi bahasa Betawi 
yang cukup eksklusif yaitu fungsi ekspresif khususnya pada penggunaan unsur-unsur 
bahasa Betawi dalam media massa. Walaupun makalah ini lebih fokus pada penampilan 
fungsi ekspresif tersebut, kedua fungsi di atas tetaplah penting dalam penelaahan 
motivasi sosial pengalihan kode dalam menjawab pertanyaan ‘mengapa beralih kode’. 
Oleh karena itu, dua fungsi di atas tetap akan ditampilkan dengan penelaahan yang 
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menggunakan model-model alih kode untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh 
dari berbagai sumber.  

4.2.  Fungsi Penanda Identitas 

Sudah tidak dapat dimungkiri lagi bahwa penggunaan bahasa memiliki 
hubungan langsung dengan identitas seseorang-baik dari kacamata diri sendiri maupun 
dari pendapat orang lain. Fungsi bahasa untuk mengkonstruksi identitas telah ditelaah 
secara ekstensif (Adger, 1998; Bucholtz, 1999; Fordham, 1998; Toohey, 2000 melalui 
Gibson, 2004: 2). 

Dalam konteks bahasa Betawi, sebuah artikel yang berjudul “Bahasa Betawi dan 
Bahasa Jakarta, Bahasa Lokal Metropolitan” oleh Yasmine Shahab mengatakan bahwa: 

Posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di satu pihak dan kenyataan 
bahwa baik bahasa Indonesia maupun bahasa Betawi merupakan variasi dari 
bahasa Melayu memudahkan mereka yang bukan Betawi untuk berbicara bahasa 
Betawi atau bahasa Jakarta. Walaupun demikian perlu dicatat bahwa mereka yang 
merasa berbicara bahasa Betawi tidak berarti harus berbicara dalam bahasa 
Betawi yang sempurna. Mereka merasa telah berbicara dalam bahasa tersebut 
bila dalam pembicaraannya menggunakan karakteristik bahasa Betawi (Jakarta). 
(Shahab, 1994: 60) 

Percakapan yang sangat merefleksikan fungsi bahasa Betawi sebagai penanda 
identitas adalah sebuah kutipan cerita oleh Ridwan Saidi (1989 melalui Shahab, 1994: 
61) tentang Doel dan Boy. Boy sedang mengenakan kalung sedangkan Doel meng-
gantungkan katapel di lehernya. Percakapan mereka sebagai berikut: 

Doel : Salam lekom, bang 
Boy : Hay, Doel 
Doel : Mampir yu bang ke rume aye, di rume ngga ade siape-siape. 

Nyak doang, babe uda meninggal, engkong jadi merbot masjid. 
Boy : Gara dae waktu, mendingan si-la-u yayang maen kerokum gout, 

compact disc gout yahut punya, lagian si-la-u mesti liat boil 
bokap, jaguar build up, mek. 

Doel : Bang, aye di rume piare kambing, kemarin biangnya beranak. 
Pekarangan rume aye juga luas, ade puhun jambu congcalo, ade 
mangga dermayu, puhun jamblang juga ade. Bang, aye punya 
ayam jago, namanye si Burik. Pagi-pagi die kukuruyuk bangunin 
orang sembahyang subuh. 

Boy : Doel, nanti malem banyak cewe kerokum gout. Kita ngobrol-
ngobrol. Kalau bosan ya ke disco. 

Doel : Bang, kata engkong entar malem di mesjid ade mualim dari 
kampong Bandan. Kite pade ngaji kitab, ngaji rukun-rukunan. 
Kalu aye engga dateng bisa-bisa pantat aye dirotanin ame 
engkong. 

Engkong : Doel, daritadi gue kaok-kaokin, kemane aje …. 
Doel : Aye ketemu ame bang Boy, kong. Die orangnya cakep, lagi 

wangi. Pake kalung emas. 
Engkong  : Die perempuan ape lelaki, nyang engga-engga aje lu. Sono nima 

aer. Kulem ude kering, entar orang mau pade wudhu. Lagian dikit 
lagi asar. 

Rita (pacar Boy): Aduh say, ngapain aje sih, gue udeh kangen banget deh. 
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Boy : Gue kan lagi ngobrol sama si Doel. 
Rita : Si Doel mana sayang? 
Boy : Itu si Doel yang hidup di Betawi zaman kolonial. 
Rita : Aduh, ketemu di mana sayang? 
Boy : Di lorong waktu. 

Pada tempat dan waktu yang sama, penulis cerita ini ingin memperlihatkan 
perbedaan gaya hidup antara dua orang Betawi yaitu Doel dan Boy. Hal yang menarik 
dapat ditemukan pada saat kedua penutur bertemu dengan orang lain. Doel, yang 
memang mengakui identitasnya sebagai orang Betawi tetap menggunakan ragam 
Betawi murni terhadap kakeknya, seorang penutur bahasa Betawi juga. Berbeda dengan 
Boy, yang memiliki pacar orang Jakarta beralih kode dan tidak lagi menggunakan 
bahasa Betawi murni.  

Boy menggunakan ragam bahasa Jakarta modern yang meminjam unsur-unsur 
bahasa Betawi. Begitulah identitas yang ingin diperlihatkan oleh Boy kepada pacarnya, 
Rita. Dapat terlihat juga peralihan kode situasional inter-sentential ini mencerminkan 
kehidupan masing-masing individu. Boy menyandang kehidupan metropolitan yang 
modern, sedangkan Doel dideskripsikan oleh Boy sebagai orang yang ‘hidup di Betawi 
zaman kolonial’. Boy mengerti dan fasih dalam menggunakan bahasa Betawi yang 
sempurna, akan tetapi memilih untuk tidak menggunakannya kepada Rita. Penulis 
artikel yang menjadi rujukan kutipan cerita ini menyimpulkan bahwa fenomena tersebut 
terjadi “karena bahasa merupakan cermin status sosial seseorang,” (Shahab, 1994: 63). 

4.3.  Strategi Komunikasi Konvergensi 

Apabila seseorang menyebut kata ‘konvergensi’, harus juga mengemukakan 
teori dibalik itu, yaitu teori akomodasi Howard Giles (1973 melalui Meyerhoff, 2006: 
72). Secara singkat, teori akomodasi merupakan pengembangan terhadap model 
hubungan identitas sosial dengan bahasa yang diulas pada subbab sebelumnya. Akan 
tetapi, teori ini melihat bentuk-bentuk tuturan sebagai strategi komunikasi dan 
‘akomodasi’ terhadap penutur lainnya. Pendekatan fungsional ini terbagi menjadi dua 
yaitu konvergensi dan divergensi. 

Janet Holmes (1992: 255) mengatakan bahwa konvergensi terhadap tuturan 
orang lain pada umumnya adalah strategi komunikasi yang sopan. Dengan 
menggunakan ragam/bahasa lawan bicara, ada implikasi bahwa ragam/bahasa penutur 
tersebut dapat diterima dan layak untuk ditiru. Menggunakan pelafalan dan kosakata 
yang sama merupakan strategi yang memperlihatkan bahwa kedua penutur berada pada 
taraf yang sama. 

Divergensi adalah kebalikan dari konvergensi. Penutur menggunakan bahasa 
atau ragam yang asing atau tidak dikuasai oleh lawan bicara untuk mengimplikasikan 
makna tertentu dalam menerapkan strategi komunikasi. Holmes (1992: 257) memberi 
contoh apabila negara-negara Arab memberikan pernyataan mengenai kebijakan 
perdagangan minyak kepada dunia dengan bahasa Arab dan bukan bahasa Inggris, 
penutur ingin memperlihatkan bahwa mereka tidak lagi mengakomodasi dan melakukan 
konvergensi terhadap kekuatan-kekuatan barat yang berbahasa Inggris, akan tetapi ingin 
membedakan entitasnya dengan pendengarnya. Dalam politik dan interaksi antar etnis, 
tindak divergensi memiliki implikasi makna politik, sosial, dan ekonomi yang kuat dan 
jelas. Pada konteks bahasa Betawi, bahasa Betawi pada umumnya tidak digunakan 
sebagai strategi untuk melakukan divergensi karena vitalitas etnolinguistiknya yang 
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tinggi dan persebarannya yang luas- pendek kata, banyak dimengerti penutur bahasa 
Indonesia. 

Analisis mengenai penggunaan unsur-unsur bahasa Betawi sebagai strategi 
komunikasi konvergensi mengambil data sekunder dari sampel-sampel pada karya tulis 
N. Jenny T. Hardjatno dalam artikelnya yang berjudul “Kata-Kata Pinzaman Bahasa 
Jakarta Dalam Bahasa Indonesia: Studi Kasus Pada Bahasa Tulis” (1994: 101) dan 
melihatnya dengan menggunakan model-model yang telah diulas pada bab telaah 
pustaka. 

Tuturan 1: “Bayangkan pak, di rumah saya nggak nyombong nih piala banyak sekali” 
(Femina 9/ X: 29 melalui Hardjatno, 1994)  

Pada contoh pertama, strategi komunikasi konvergensi dilakukan untuk 
menyamakan status penutur dengan pendengar. Dengan mengungkapkan ‘nggak 
nyombong nih’ pendengar tuturan akan merasa lebih dekat dengan penutur dengan 
tindak alih kode ini. Karena makna tindak tutur tersebut bermaksud untuk menaikkan 
taraf dirinya, hal ini dapat berakibat buruk dan penutur dapat dianggap arogan apabila 
pengalihan kode tidak dilakukan. Misalnya, menjadi seperti dibawah ini: 

“Bayangkan pak, di rumah saya, tidak ingin menyombongkan diri, piala banyak sekali,” 

Jarak antara penutur dan pendengar atau pembaca pada konteks femina ini tiba-
tiba terasa jauh saat pengalihan kode tidak dilakukan atau kalimat dibakukan. Efek 
inilah yang disebut strategi komunikasi konvergensi. 

Tuturan 2: “Ah, mana mungkin, jangan bohong kita kan bukan baru kenal kemaren, 
pake malu-malu segala” (Femina 38/ XI: 48 melalui Hardjatno, 1994) 

Tuturan kedua memiliki makna tersirat yang berbeda dengan tuturan pertama. 
Pada kalimat ini, penutur melakukan Face Threatening Act (FTA) negatif terhadap 
pendengar. Penutur mengekspresikan ancaman ‘halus’ dan perintah tersirat agar 
pendengar tidak segan terhadapnya. Ancaman implikasi negatif terhadap pendengar 
apabila pengalihan kode dibatalkan akan terlihat bila kalimat tersebut dibakukan: 

“Ah, mana mungkin, jangan bohong kita kan bukan baru kenal kemarin, pakai malu-
malu segala” 

Walaupun kesan tuturan baku ini bersifat informal, bila dibandingkan dengan 
tuturan aslinya yang menggunakan pengalihan kode bahasa Betawi, kedekatan antara 
penutur dan pendengar cukup berbeda. Tuturan aslinya lebih halus dan tidak ofensif 
walaupun di dalamnya terdapat FTA negatif terhadap pendengar atau pembaca. Hasil 
penelitian Hardjatno (1994: 109) mengungkapkan bahwa efek ini merupakan latar 
belakang terjadinya alih kode bahasa Betawi, yaitu “agar kawan bicara menjadi lebih 
akrab,” 

Kedua tuturan di atas adalah pengalihan kode metaforis intra-sentential yang 
berarti situasi atau ranah tidak berubah sesuai dengan perubahan linguistik yang 
dikehendaki oleh penutur. Hal ini berimplikasi bahwa peralihan kode berasal dari 
motivasi sosial yang secara sadar atau tidak dilakukan dengan maksud-maksud tertentu. 
Sebagai rangkuman, fungsi bahasa Betawi di sini adalah agar partisipan tindak tutur 
terkesan lebih dekat. Unsur-unsur bahasa Betawi digunakan sebagai strategi komunikasi 
konvergensi untuk memberi implikasi yang lebih halus terhadap lawan bicara. 
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4.4.  Bahasa Ekspresif 

Kedua fungsi di atas yaitu unsur-unsur bahasa Betawi sebagai penanda identitas 
sosial dan sebagai strategi komunikasi untuk konvergensi dengan kawan bicara pada 
dasarnya mungkin dimiliki bahasa-bahasa daerah tertentu di Indonesia dalam konteks 
atau ranah yang berbeda. Akan tetapi, fungsi ketiga ini, yang menjadi fokus penelitian, 
merupakan fungsi pengalihan kode bahasa Betawi dengan bahasa Indonesia yang cukup 
unik. Hal ini dikarenakan oleh persebaran bahasa Betawi yang meluas dan dalam 
perkembangannya memiliki implikasi makna tertentu. Data untuk analisis fungsi ketiga 
ini merupakan data primer yang berasal dari tiga sumber yaitu satu siaran dari TVRI 
serta Trans7 dan beberapa kutipan dari judul artikel koran Tempo Interaktif. 

Berikut ini adalah beberapa kasus yang akan dikaji satu per satu dengan 
pendekatan model-model pengalihan kode: 

“Djahri: Djihad Kok Kayak Gitu”  

(Sumber: Tempo Interaktif Nasional, 9 Agustus 2009) 

Pada kasus pertama, Djahri, pemilik rumah yang telah diduga menjadi 
persembunyian Noor Din M. Top mengungkapkan penolakannya terhadap melindungi 
teroris dan bom. Judul yang terpampang merupakan tuturan pengalihan kode metaforis 
intra-sentential yang bermaksud untuk menghasilkan makna atau efek tertentu terhadap 
pembaca. Dalam konteks ini, topik berita ini adalah sebuah kasus yang serius dan 
dianggap populer pada saat itu dan seharusnya tidak menggunakan bahasa Betawi 
dalam tuturannya. Penggunaan alih kode bahasa Betawi di sini adalah untuk 
mengekspresikan kebingungan penutur. Apabila kalimat tersebut dibakukan sebagai 
berikut: 

“Djahri : Djihad Mengapa Seperti Demikian?” 

Makna yang tersirat akan menjadi berbeda- ekspresi kebingungan sang penutur 
pun terasa berkurang. Penutur ingin mengungkapkan bahwa ia tidak bersalah dengan 
0mengekspresikan kebingungannya terhadap aksi-aksi Noor Din- teroris yang disangka 
bersembunyi di rumahnya. 

“OC Kaligis :Emangnya Gue Pikirin” 

(Sumber: Tempo Interaktif Nasional, 15 Juni 2005) 

Pada kasus kedua, konteksnya adalah kuasa hukum Abdullah Puteh, OC Kaligis 
yang mengaku bahwa ia tidak mengenal Popon penguasa hukum Abdullah Puteh, yang 
tertangkap berusaha menyuap wakil ketua panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
Syamsul Rizal sebesar Rp 250 juta. OC Kaligis mengatakan bahwa ia tidak mengetahui 
apapun tentang Popon maupun penyuapannya, jadi, pada akhir kata, ia berkata 
“Emangnya Gue Pikirin,” untuk mengungkapkan keacuhannya terhadap masalah 
tersebut. Ujaran ini berhasil menjadi judul artikel karena memiliki makna yang tersirat-
dibawah makna eksplisit, ada ideologi bahasa mengenai penggunaan unsur-unsur 
bahasa Betawi yang digunakan secara sadar maupun tidak sadar. Cara yang dapat 
digunakan untuk mendekonstruksi pengalihan kode di atas adalah dengan membakukan 
kalimat untuk membandingkan maknanya. 

“OC Kaligis: Memangnya Saya Pikirkan” 
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Selain pada perubahan makna implisit bahwa kesan acuh tak acuh yang menjadi 
hampir tiada, pengurangan pada kekuatan kalimat yang berkata secara tersirat bahwa 
OC Kaligis merasa ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Popon hingga ia tidak 
mengacuhkan kejadian tersebut hilang. Fungsi ekspresif unsur-unsur bahasa Betawi 
terlihat pada pengalihan kode metaforis intra-sentential ini dengan penekanan pada 
makna dan arti tersirat tuturan untuk menimbulkan efek tertentu pada pembaca. 

Dalam sebuah acara televisi di TVRI, Ansy Lema, pembawa acara Dialog 
Aktual berbincang-bincang dengan mantan kepala Badan Intelijen Negara Abdullah 
Mahmud Hendropriyono mengenai isu berita Wikileaks yang diterbitkan oleh dua koran 
di Australia (The Age dan Sydney Morning Herald). Berikut ini adalah transkrip dari 
percakapan sebuah acara di TVRI yang bernama Dialog Aktual yang direkam pada 
pukul 16:23 tanggal 15 Maret 2010: 

AL : Kalau sekarang ini, apakah ada kelonggaran-kelonggaran atau, apa ya, permisif, 
permisif gitu? 

H : Sekarang kan negeri kita negara bebas, negara demokrasi bebas, jadi ini kita yang 
penting adalah kesadaran intelijen dari.. dari kesadaran intelijen, kesadaran 
keamanaan pada masyarakat kita sendiri pada rakyat kita sendiri, kalo ngomong 
ati-ati jangan kayak ngember aja gitu, apa-apa cerita apa-apa cerita karena 
waspada bahwa cerita itu bisa memukul kita sendiri gitu. 

AL : Jadi mulut bisa kayak harimau gitu? (tertawa) Kita akan lanjutan setelah ini, dan 
pemirsa pastikan bahwa anda terus bersama kami, kami akan kembali seusai jeda 
berikut ini. 

Selain sebagai tokoh yang penting dalam masyarakat, narasumber dialog aktual 
pada kesempatan ini diharapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki 
masyarakat Indonesia mengenai isu Wikileaks yang baru saja menyebar dan (menurut 
beberapa penelpon) menjadi sesuatu yang mengancam ketentraman nasional. Isu yang 
sangat serius ini juga dikaji sesuai dengan tarafnya- apabila diperhatikan, ragam 
pembawa acara yaitu Ansy Lema menggunakan bahasa Indonesia yang cenderung 
standar dengan terminologi serapan dari bahasa Inggris agar terlihat lebih ilmiah dan 
formal (permisif).  

Pada tuturan yang sekaligus mengakhiri sesi perbincangan di saat itu, Ansy 
Lema melakukan akomodasi untuk mengapresiasi tuturan narasumber sebelumnya yang 
menekankan sebuah teguran atau peringatan. Fokus analisis fungsi ekspresif berpusat 
pada tuturan Jendral Hendropriyono yaitu: 

“kalo ngomong ati-ati jangan kayak ngember aja gitu” 

Ngomong dan ngember adalah dua kata yang dipengaruhi bahasa Betawi. Prefiks 
nasal ‘ng’ merupakan salah satu ciri khas linguistik Betawi. Ditekankan lagi bahwa 
konteks situasi Dialog Aktual adalah formal dan pada acara tersebut, kebetulan sedang 
mengkaji masalah nasional yang berat dan serius. Penutur beralih kode dengan 
menggunakan pengalihan metaforis intra-sentential yang bersifat ekspresif. Pengalihan 
kode tidak memiliki tujuan referensial, phatic, metalinguistik, atau puitis, secara tidak 
sadar, penutur mungkin membentuk tuturan sedemikian rupa hingga memiliki sifat 
direktif terhadap pendengar yang mengerti unsur-unsur bahasa Betawi tersebut. Pada 
intinya, pengalihan kode tersebut berfungsi sebagai sarana ekspresi sang penutur. 
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Penutur menguasai bahasa Indonesia yang baku dan dapat dipastikan bahwa ia 
mengetahui variasi standar yang memiliki makna yang sama yaitu: 

“Apabila berbicara, hati-hati untuk tidak asal berbicara saja seperti itu”  

Bila dibandingkan dengan tuturan asli, tuturan yang telah dibakukan di atas ini 
memiliki pengurangan penekanan pada makna dan terlihat hanya sebagai saran 
dibandingkan dengan kalimat yang menggunakan unsur-unsur bahasa Betawi. Pilihan 
diksi inilah yang menjadi bukti bahwa bahasa Betawi memiliki fungsi ekspresif dalam 
relasinya dengan bahasa Indonesia. Pertanyaan ‘mengapa penutur menggunakan alih 
kode bahasa Betawi?’ terjawab secara jelas dengan adanya motivasi sosial yang 
mendorong terjadinya peralihan kode yaitu seperti yang diperlihatkan studi-studi kasus 
di atas: bahasa Betawi memiliki fungsi-fungsi yang dapat dikatakan eksklusif dalam 
media massa Indonesia pada khususnya dan kehidupan berbahasa pada umumnya. 

V.  PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan  

Kicir-Kicir, misalnya, memuat sebuah artikel (“Tak Bangga Bahasa Betawi”  13 
September 2005)  yang menuliskan tentang seseorang yang mengaku tidak senang 
melihat eksistensi bahasa Betawi di mana-mana sebagai perusak bahasa Indonesia. 
Wacana dan tulisan seperti inilah yang diharapkan untuk secara perlahan-lahan berubah 
dengan terbuktinya hipotesa penelitian ini.  

Karena, sebetulnya bahasa Betawi bukan hanya menjadi sarana komunikasi 
antar orang Betawi, melainkan berfungsi menjadi “lingua franca ekspresi” penutur 
berbagai bahasa di Indonesia pada umumnya dan media massa pada khususnya. Bahasa 
Betawi menjadi suatu instrumen yang berguna dan menguatkan penuturnya- dengan 
fungsi penanda identitas sosial, fungsi strategi komunikasi untuk melakukan 
konvergensi dengan lawan bicara, atau fungsi sarana ekspresi dan penekanan makna 
yang dalam konteks media massa, eksklusif dimiliki bahasa Betawi dalam interaksinya 
dengan bahasa Indonesia. Penting juga untuk dicantumkan bahwa banyak dari 
pengalihan kode bahasa Betawi merupakan pengalihan kode metaforis- yaitu pengalihan 
kode yang bukan didasari oleh situasi atau ranah. Motivasi sosial yang dapat ditelaah 
merupakan dasar dari pengalihan kode ini dan juga dasar dari penelitian ini. 

5.2.  Rekomendasi 

Ada beberapa saran yang dipaparkan sebagai solusi alternatif dalam mendukung 
berkembangnya bahasa Betawi dengan mengurangi kritik dan tuduhan sebagai perusak 
bahasa Indonesia yang tidak memiliki guna.  

Solusi pertama adalah mempublikasikan penelitian ini dalam konferensi atau 
jurnal ilmiah nasional. Dengan terpublikasinya penelitian yang mengulas fungsi-fungsi 
aktual bahasa Betawi dan bahasa Betawi sebagai unsur penguat makna, diharapkan 
pengamat, pengguna, maupun penutur asli dapat menerima dan membanggakan bahasa 
Betawi serta eksistensi unsur-unsurnya yang berada di berbagai ranah sosial 
masyarakat. 

Solusi kedua berkaitan dengan kondisi diglosik masyarakat yang mengarah pada 
terancamnya vitalitas etnolinguistik bahasa Betawi. Walaupun bahasa Betawi hingga 
sekarang memiliki vitalitas yang tinggi, apabila banyak anggota masyarakat yang 
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menentang secara keras digunakannya bahasa Betawi, penggunaannya dapat menurun, 
dan pada akhirnya tidak digunakan lagi. Untuk itu, perlu juga membawa bahasa Betawi 
ke ranah formal dengan memasukannya ke mulok (muatan lokal) sekolah agar diterima 
sebagai bahasa daerah yang dihormati dan dapat dinikmati masyarakat. Sekolah-sekolah 
Dasar yang terletak di Depok, sebagai contoh, memiliki pelajaran wajib bahasa daerah 
yaitu bahasa Sunda. Karena Depok terletak di wilayah Jawa Barat, maka Pemerintah 
Daerah otomatis mewajibkan hal tersebut. Meskipun, apabila dilihat lebih lanjut, cukup 
banyak konsentrasi persebaran wilayah Melayu Betawi di luar wilayah DKI Jakarta 
seperti misalnya di kecamatan Parung Sawangan, Bojong Gede, Beji, dan Cimanggis 
(Muhadjir: 2000, 56).  

Kemudian, harus dipertanyakan juga, mengapa harapan untuk meningkatkan 
vitalitas etnolinguistik sama dengan memasukkan bahasa Betawi ke dalam ranah formal 
yaitu institusi pendidikan? Dasar dari solusi ini berasal dari pemetaan faktor-faktor 
penyumbang vitalitas yang dikemukakan oleh Giles et al (1977) melalui Meyerhoff 
(2006: 108) sebagai berikut: 

 
 

Dalam ilustrasi pemetaan, terlihat bahwa banyak faktor-faktor yang memiliki 
hubungan resiprokal terhadap vitalitas etnolinguistik sebuah bahasa. Seperti misalnya 
status ekonomi, sosial, sosiohistorikal, dan bahasa. Faktor-faktor intrinsik seperti itu 
sulit untuk diubah lalu diukur secara empiris-dan seringkali membutuhkan waktu yang 
lama. Hubungan timbal balik status terhadap bahasa tersebut dipengaruhi oleh dua 
faktor lainnya yaitu demografi dan dukungan institusi. Faktor demografi pun sangat 
sulit diubah. Tingkat kelahiran, perkawinan campur, imigrasi, dan emigrasi, misalnya, 
adalah kejadian-kejadian yang di luar kendali. Apabila ingin mengubah hal-hal tersebut, 
dibutuhkan kebijakan politik pemerintah dan tentunya hal itu tidak akan terjadi hanya 
untuk mewujudkan peningkatan vitalitas etnolinguistik bahasa Betawi. Distribusi 
demografi pun seperti demikian. 

Dukungan institusi memiliki peran yang tinggi dalam mempengaruhi ideologi 
bahasa dan meningkatkan vitalitas etnolinguistik. Pada sektor informalnya, dukungan 
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institusi pada umumnya bersifat dinamis dan memiliki hubungan timbal balik dengan 
kenyataan di masyarakat. Misalnya apabila dalam budaya tutur Indonesia digunakan 
banyak unsur-unsur bahasa Betawi, maka institusi-institusi budaya, industri, dan bahkan 
agama akan turut mengikuti ‘permintaan’ realita bahwa vitalitas bahasa Betawi tinggi 
dan penuturnya berjumlah banyak. Perihal ini hanya dapat diubah apabila realita di 
lapangan berubah, jadi harus dimulai dengan sektor formal. 

Yang disebut dengan bahasa standar seringkali berasal dari bahasa yang 
digunakan oleh pemerintahan. Variasi standar bahasa Inggris, misalnya, seringkali 
disebut Queen’s English karena variasi tersebutlah yang digunakan oleh ratu Inggris. 
Akan tetapi, penggunaan bahasa dalam pemerintah Indonesia dalam konteks ini kurang 
lebih statis dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar dengan pengecualian media 
massa dan edukasi.  

Media massa, yang menjadi objek penelitian makalah ini, sudah cukup 
mendukung keberadaan bahasa Betawi serta unsur-unsur linguistiknya dalam 
interaksinya dengan bahasa Indonesia. Tentu demikian, dalam makalah ini penyusun 
mendapatkan korpus pengalihan kode bahasa Betawi dari media massa itu sendiri. Yang 
tertinggal dalam ranah formal adalah edukasi dan jasa. Jasa tidak dapat diubah secara 
jelas apabila tidak ada kebijakan pemerintah atau pengaruh langsung dari edukasi dan 
media massa. Edukasi dan media massa memanglah pusat peningkatan vitalitas 
etnolinguistik dalam konteks Indonesia. Akan tetapi, edukasi belum memiliki peran 
konkrit dalam menjadi dukungan institusi terhadap vitalitas bahasa Betawi. Oleh karena 
itulah solusi untuk membawa bahasa Betawi ke sekolah sebagai wujud dari dukungan 
institusi formal dalam peningkatan vitalitas bahasa Betawi dicanangkan. 

Pengajaran ragam Betawi mungkin tidak dapat dilakukan secara eksklusif yaitu 
hanya mengajarkan ragam Betawi dalam satu kelas. Selain karena variasi geografis dan 
sosial ragam tersebut (seperti Betawi pinggiran dan Betawi tengah), pengetahuan 
terhadap ragam Betawi di sekolah-sekolah di Jakarta sudah cukup umum. Oleh karena 
itu, solusi yang lebih efektif mungkin menginkorporasikan pengajaran ragam Betawi 
dalam pengajaran bahasa Betawi. Tindakan ini secara langsung membina penggunaan 
bahasa murid karena membantu mengidentifikasi ragam Betawi yang seringkali dikira 
bahasa Indonesia sekaligus melestarikan ragam Betawi dengan mengajarkannya di 
ranah formal dan menjaga bahasa Indonesia karena murid dapat menggunakan bahasa 
Indonesia yang ‘murni’ dari pengetahuan yang didapatkannya mengenai ragam yang 
bukan Indonesia. 

Solusi ketiga adalah mengenalkan ragam Betawi dalam acara-acara kebudayaan 
seperti festival budaya Betawi dalam sekolah-sekolah maupun untuk umum. Hal ini 
efektif dalam preservasi bahasa dan peningkatan vitalitas ragam Betawi. Selain itu, 
penutur dapat membedakan ragam Betawi dengan ragam formal dengan adanya 
pengenalan tidak formal ini. Sebagai nilai tambah solusi terakhir, hasil survey 
menunjukan bahwa 28 dari 29 (hanya 1 responden yang tidak setuju) setuju atas 
sosialisasi ragam daerah dalam kegiatan budaya. 
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LAMPIRAN 
 

Hasil kuesioner 29 responden (guru) di SMAN 65 Jakarta 
 
Frequencies 

Statistics 

 

Bagaimana tanggapan anda apabila 
bahasa daerah (misalnya ragam Betawi) 

dipadukan dalam pengajaran bahasa 
Indonesia di sekolah?  

Bagaimana tanggapan anda dengan 
penggunaan ragam Betawi di 

media? 

Valid 29 29N 

Missing 0 0

Mode 1.00 2.00
 
Frequency Table 

Sosialisasi bahasa daerah (misalnya ragam Betawi) sebaiknya 
diadakan dalam kegiatan budaya di sekolah-sekolah, seperti 

misalnya, festival budaya Betawi.  

 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent 

Setuju 28 96.6 96.6 96.6

Tidak 1 3.4 3.4 100.0

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 
Keberadaan bahasa daerah (misalnya ragam Betawi) mengancam 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.   

 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent 

Setuju 6 20.7 20.7 20.7

Tidak 23 79.3 79.3 100.0

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 
Bahasa daerah (misalnya ragam Betawi) adalah aset nasional yang 

berguna serta harus dilindungi dan dipreservasi.   

 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent 

Setuju 28 96.6 96.6 96.6

Tidak 1 3.4 3.4 100.0

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan ragam Betawi oleh 
murid-murid di sekolah? (sebagai contoh, ‘ngomong’, ‘lo’, ’gue’,)  

 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent 

Baik 4 13.8 13.8 13.8

Buruk 17 58.6 58.6 72.4

Lainnya 8 27.6 27.6 100.0

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 
Bagaimana tanggapan anda apabila bahasa daerah (misalnya ragam 
Betawi) dipadukan dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah? 

 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent 

Baik 12 41.4 41.4 41.4

Buruk 9 31.0 31.0 72.4

Lainnya 8 27.6 27.6 100.0

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 
Bagaimana tanggapan anda dengan penggunaan ragam Betawi di 

media?  

 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent 

Baik 9 31.0 31.0 31.0

Buruk 16 55.2 55.2 86.2

Lainnya 4 13.8 13.8 100.0

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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Pie Chart 
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Pertanyaan Kuesioner: 
 
1. Sosialisasi bahasa daerah (misalnya ragam Betawi) sebaiknya diadakan dalam 

kegiatan budaya di sekolah-sekolah, seperti misalnya, festival budaya Betawi. 
Setuju / tidak/lainnya.. 

2. Keberadaan bahasa daerah (misalnya ragam Betawi) mengancam penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar.  Setuju / tidak/ lainnya.. 

3. Bahasa daerah (misalnya ragam Betawi) adalah aset nasional yang berguna serta 
harus dilindungi dan dipreservasi.  Setuju / tidak/ lainnya. 

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai penggunaan ragam Betawi oleh murid-murid 
di sekolah? (sebagai contoh, ‘ngomong’, ‘lo’, ’gue’,) Baik / buruk / lainnya.. 

5. Bagaimana tanggapan anda apabila bahasa daerah (misalnya ragam Betawi) 
dipadukan dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah? Baik / buruk / lainnya.. 

6. Bagaimana tanggapan anda dengan penggunaan ragam Betawi di media?  Baik / 
buruk lainnya.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




