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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 16.056 

pulau, memiliki sekitar 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa (Badan pusat 

statistik, 2017). Hal ini membuat Indonesia menjadi bangsa majemuk yang 

memiliki  keanekaragaman ragam suku, budaya dan bahasa. Keberagaman yang 

ada menjadi potensi dan daya tarik tersendiri sehingga mampu menempatkan 

pariwisata Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Menteri Pariwisata 

2019 Arief Yahya mengatakan adanya kenaikan jumlah wisatawan mancanegara 

yang datang ke Indonesia dan kebanyakan mereka mengunjungi pulau Bali. Pulau 

Bali merupakan salah satu pulau yang mendapatkan kunjungan wisman terbanyak 

(Jumlah Wisatawan Mancanegara di Bali Melonjak, 2017). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari badan pusat statistik provinsi Bali tercatat sebanyak 5.738.385 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali (Badan pusat statistik, 2019). Maka 

dari itu pulau Bali dapat dikatakan sebagai aspek pendukung datangnya 

wisatawan ke Indonesia.  

 Berbicara mengenai pariwisata Indonesia, tentu saja tidak bisa lepas dari 

pesona pulau Bali. Sebagai salah satu gerbang wisata Indonesia, Bali memiliki 

popularitasnya di kancah internasional dan menjadi tujuan wisata terbaik dunia. 

Pada tahun 2016 Trip Advisor memberikan penghargaan “Travellers Choice 

2016” kepada pulau Bali karena menempati peringkat pertama pada kategori 
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“Pulau Terbaik di Asia” dan peringkat kelima dalam kategori “Pulau Terbaik di 

Dunia” dan berhasil menduduki (Agmasari, 2016). Pada tahun 2017 pulau Bali 

mendapatkan penghargaan bergengsi Trip Advisor sebagai “The World’s Best 

Destination with Travelers Choice 2017” (BALI Crowned World’s Best 

Destination 2017 by Trip Advisor, 2019). Ada beberapa penghargaan lain yang 

diterima oleh pulau Bali seperti misalnya pada tahun 2018 Taman Nasional Bali 

Barat mendapatkan penghargaan "Best Top 100 Destination" dalam ajang 

Internationale Tourismus Borse (ITB) yang diselenggarakan di Berlin, Jerman. 

Dalam ajang ini, Bali memenangkan 5 kategori sekaligus antara lain kategori Best 

of the Planet, Best of Nature, Earth Award, Communication & Culture, dan juga 

Best of Cities (Cahya, 2018).  

 Terdapat beberapa alasan mengapa pulau ini tidak hanya menjadi sorotan 

masyarakat lokal tetapi juga menjadi sorotan bagi masyarakat mancanegara; Pulau 

Bali memiliki keindahan dan daya tarik yang cukup memikat dengan pantai-

pantainya yang indah dan juga pegunungan serta kebudayaan dan upacara-upacara 

keagamaan yang menarik. I ketut Ardana selaku ketua DPD Association of the 

Indonesian Tour & Travel Agencies (ASITA) pada tahun 2012, menyatakan 

dengan adanya faktor budaya dan alam yang dapat menarik perhatian dengan 

keunikannya akan membuat pulau Bali menjadi pulau yang sering dikunjungi dan 

menjadi tempat favorit bagi masyarakat mancanegara (Yudiawan, 2016).  

Menurut A.A Yuniartha selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2018, 

menyatakan bahwa Bali memiliki daya tariknya tersendiri karena selain keindahan 

alamnya, Bali juga menawarkan pariwisata budaya yang didasarkan dengan 
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filosofi Tri Hita Karana (Adiakurnia, 2018). Hal ini selaras dengan pernyataan I 

Gusti Ngurah Sudiana selaku Guru Besar Bidang Agama mengatakan bahwa 

masyarakat Bali hingga saat ini memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas 

religius mereka (Widyantara, 2015). Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat 

Bali mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan dan hubungan yang selaras 

antar sesama manusia, alam sekitarnya dan Tuhan, Konsep ini dikenal dengan 

konsep Tri Hita Karana (Pujaastawa, 2014). Konsep ini merupakan filosofi hidup 

masyarakat Bali dan filosofi ini juga menjadi daya tarik dan  faktor yang 

mempengaruhi wisatawan mengunjungi pulau Bali ini.  

 Konsep Tri Hita Karana menjadi panduan dalam menjaga keharmonisan 

dan keseimbangan hidup antar manusia (Pawongan), manusia dan penciptanya 

(Parahyangan), dan juga manusia dengan lingkungannya (Palemahan) (Tri Hita 

Karana n.d). Tidak hanya itu, unsur-unsur kebudayaan seperti upacara agama, 

adat istiadat, bahasa daerah dan penerapan sistem kasta yang berakar pada 

kepercayaan agama Hindu juga masih dilestarikan hingga saat ini. 

Sistem kasta tersendiri memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan bermasyarakat 

di Bali (Covarrubias, 2014 ). Kata kasta itu berasal dari kata caste yang dalam 

bahasa Portugis berarti breed (bangsa), race (ras), kind (Jenis) (Eriksen, 2009: 

242). Sistem kasta merupakan sebuah tatanan yang membagi dan memisahkan 

masyarakat Hindu ke dalam beberapa bagian sesuai dengan status bawaannya ke 

dalam empat kasta yakni Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra. Kasta juga 

mengatur perbedaan bahasa antar kasta serta peraturan yang ada dalam upacara 
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adat dan agama seperti upacara pernikahan dan upacara persembahyangan 

(Mengenal lebih lanjut sistem kasta masyarakat Bali  n.d).    

 Banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali secara tidak langsung membawa 

pengaruh - pengaruh budaya luar ke dalam budaya Bali. Matheison dan Wall 

(dikutip dari Ruastiti 2010), menyatakan bahwa banyaknya wisatawan asing yang 

berkunjung ke Bali mempengaruhi pola aliran budaya sehingga menyebabkan 

adanya proses akulturasi dan asimilasi budaya. Budaya-budaya baru tersebut 

ditakutkan melunturkan budaya lokal dan eksistensi ideologi Tri Hita Karana 

sehingga munculah gerakan Ajeg Bali untuk melestarikan nilai dan tradisi leluhur 

agar tidak hilang terhadap arus globalisasi yang begitu kuat (Deni, 2013).   

 Wisatawan yang datang ke Bali tidak saja melakukan komunikasi 

ekonomis tetapi juga komunikasi antarbudaya dengan masyarakat. Unsur budaya 

yang mudah berubah dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bahasa. 

Menurut Nala Antara, seorang pakar aksara Bali yang juga Dosen Jurusan Bahasa 

dan Sastra Bali di Universitas Udayana tahun 2019, menyatakan bahwa 

penggunaan bahasa Bali alus oleh generasi muda saat ini mengalami degradasi, 

menurut beliau hal ini dikarenakan Bali sebagai daerah pariwisata dan bagian dari 

NKRI lebih mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu (Adhiningrat, 

2019). Hal ini selaras dengan pernyataan Gubernur Bali, I Wayan Koster yang 

menyatakan bahwa tuntutan dunia kerja saat ini mengharuskan karyawan 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing seperti bahasa Inggris, 

Mandarin, Korea dll. Menurut beliau apabila hal ini terus dibiarkan, bahasa Bali 

akan mengalami kepunahan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga 
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salah satu kekayaan peradaban Bali tersebut (Dinata, 2019). Atas dasar tersebut 

kemudian dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Peraturan Gubernur Bali 

No.80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan 

Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Pergub no 80 tahun,  

2018). 

 

I.2 Identifikasi Masalah  

 Adanya pembagian kasta dalam tata kehidupan masyarakat Bali tentu saja 

membuat perbedaan tingkatan yang secara langsung berpengaruh dalam sistem 

berkomunikasi dan berinteraksi yang terjadi dalam masyarakat. Penggunaan 

bahasa Bali sebagai bahasa daerah dalam berkomunikasi lintas kasta mempunyai 

aturan atau tata cara yang harus diikuti masyarakat Bali. Bahasa Bali memiliki 

empat tingkatan yang dapat dilihat melalui kata yang sedang digunakan, antara 

lain, kata halus, kata mider, kata andap dan juga kata kasar (Suwija, Mulyawan & 

Adhiti, 2019). Tingkatan dalam berbahasa ini harus diperhatikan dengan teliti oleh 

penggunannya, setiap kata yang digunakan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah 

satunya dapat dipengaruhi dengan siapa lawan bicaranya. Dalam kehidupan 

masyarakat Bali memperhatikan lawan bicaranya merupakan hal yang wajib 

diperhatikan agar penuturnya dapat memilih dengan tepat tingkatan apa yang 

harus mereka gunakan.  

Bahasa Bali halus harus digunakan oleh orang kasta rendah dalam berkomunikasi 

dengan orang berkasta lebih tinggi, sementara orang yang berkasta tinggi boleh 
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menggunakan bahasa Bali kasar kepada orang yang berkasta lebih rendah (Wiana 

& Raka Santri, 1993). Pada umumnya masyarakat Bali cenderung menggunakan 

bahasa Bali madya dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang belum 

diketahui kastanya dan hal ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya 

kesalahpahaman dalam berbicara (Covarrubias, 2014). 

 Fenomena ini menyebabkan menurunnya penggunaan Bahasa Bali dalam 

penggunaan komunikasi sehari-hari masyarakat Bali. Para orang tua sudah tidak 

lagi mengajarkan dan menggunakan bahasa Bali kepada anak-anaknya sehingga 

generasi milenial Bali enggan menggunakan bahasa Bali dalam berkomunikasi 

sehari-hari (Kusniarti, 2018). Alasan yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas 

Kebudayaan Provinsi Bali yaitu Putu Astawa yang menyatakan bahwa generasi 

milenial Bali perlahan sudah meninggalkan bahasa Bali sebagai bahasa keseharian 

mereka, dan kurangnya pemahaman terhadap bahasa daerah mereka sendiri. Saat 

ini sangatlah terlihat adanya kecenderungan generasi milenial menjadikan bahasa 

Indonesia  sebagai bahasa ibu dan mereka berkomunikasi antar anggota keluarga 

dalam bahasa Indonesia (Adhiningrat, 2019). 

 Penggunaan bahasa Indonesia ke dalam interaksi antar masyarakat Bali 

tersebut membawa unsur-unsur bahasa dan budaya lain dan mempengaruhi 

tuturan masyarakat sehingga menimbulkan alih kode (code switching). Menurut 

Chaer dan Agustina (2004, h. 107) peralihan antar bahasa karena adanya 

perubahan situasi disebut alih kode. Setiap alih kode selalu diikuti oleh fungsi 

yang berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
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Maraknya penggunaan bahasa Indonesia yang mendominasi proses komunikasi 

membawa unsur-unsur bahasa dan budaya lain dan mempengaruhi tuturan 

masyarakat sehingga menimbulkan alih kode (code switching).  Berdasarkan hal 

tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penggunaan alih kode 

(code switching) dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya dalam 

komunikasi generasi milenial Bali terutama berkaitan dengan tata aturan dan adat 

istiadat yang mengatur tentang tingkatan bahasa Bali di dalam sistem kasta.  

 

I.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan yang akan dikaji yaitu, 

Bagaimana code switching (alih kode) dalam interaksi antar kasta di kalangan 

generasi milenial di Bali? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah untuk 

memberikan penjelasan tentang: 

1) Bentuk code switching (alih kode) yang terjadi dalam interaksi antar kasta 

di kalangan generasi milenial di Bali 

2) Faktor code switching (alih kode) dalam interaksi antar kasta di kalangan 

generasi milenial di Bali 
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I.5 Kegunaan Penelitian  

Manfaat -manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

penggunaan alih kode dalam komunikasi dan peranan bahasa 

Indonesia  dalam menghilangkan jurang pemisah antar kasta pada 

kalangan generasi  milenial di Bali serta.  

2) Kegunaan Praktis  

 Bagi peneliti untuk menambah wawasan mengenai penggunaan alih kode 

 dan peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan lintas kasta oleh 

 generasi milenial di Bali. 

 

I.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini akan diselesaikan dan disusun kedalam enam bab.  

 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini akan membahas latar belakang dari penelitian, analisa mengenai 

kondisi saat ini, masalah yang muncul dalam keterkaitannya dengan topik yang 

difokuskan dan juga tujuan dari penelitian ini. 

 

BAB II: OBJEK PENELITIAN  

 Bab kedua membahas mengenai objek yang akan diteliti oleh peneliti dan  

berdasarkan judul maka peneliti memilih untuk menganalisa bentuk, fungsi dan 



 

9 
 

faktor alih kode dalam komunikasi dan pergeseran bahasa daerah ke bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pergaulan lintas kasta dalam kehidupan generasi 

milenial di Bali. Pada sub-bab ini peneliti membahas lebih jauh mengenai Budaya 

Bali lalu dilanjutkan dengan membahas mengenai pengertian serta sejarah kasta di 

Bali, bahasa Bali, dan pada subjek penelitian akan membahas mengenai generasi 

milenial Bali . 

 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

 Peneliti akan menuliskan teori yang didapatkan melalui buku, jurnal, 

maupun artikel yang dapat mendukung penelitian pada bab ini. Penjabaran akan 

dimulai dengan membahas definisi maupun tujuan komunikasi, kemudian akan 

dilanjutkan dengan penjelasan mengenai budaya lalu membahas mengenai bahasa 

dan terakhir akan membicarakan konsep yang dipakai dalam penelitian ini yakni 

alih kode (Code Switching). 

 

BAB IV : METODE PENELITIAN  

 Membahas teknik penulisan, pendekatan penelitian, metode yang akan 

digunakan, bagaimana mengolah data yang didapatkan dan cara menganalisa 

penelitian. 
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BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN     

 Pada bab ini, akan dibahas penemuan-penemuan yang didapatkan setelah 

melakukan penelitian lebih lanjut. Tentunya juga akan membahas analisa dari 

penulis. 

 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Akan menjelaskan penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari 

penelitian. Penulis juga akan memberikan saran dan masukan yang ingin 

disampaikan mengenai penelitian yang diteliti.  


