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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Alih kode merupakan pergantian bahasa dari satu bahasa tertentu ke bahasa 

yang lain, atau pengalihan ragam resmi ke ragam santai atau sebaliknya dan 

memiliki aspek saling ketergantungan berbahasa dalam masyarakat. Sedangkan 

campur kode adalah suatu keadaan berbahasa dimana orang mencampur dua (atau 

lebih) bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak tutur. Dalam campur kode 

penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa 

tertentu. 

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai campur kode dalam surat kabar 

harian Radar Sukabumi terdapat sembilan campur kode jenis kata, lima jenis frasa, 

sembilan jenis baster dan satu ungkapan idiom Hal tersebut didominasi oleh alih kode 

ekstern dan campur kode berupa baster. 

Hasil penelitian yang dilakukan pada surat kabar Sukabumi Ekspres terdapat 

campur kode jenis kata, dua jenis frasa, tiga jenis baster, satu jenis perulangan kata 

dan satu jenis klausa. Hal tersebut didominasi oleh alih kode intern dan campur kode 

berupa baster. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh dalam dua surat kabar 

tersebut, melihat kepada keterhubungan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, 

maka dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran pada penulisan Teks Eksposisi 

yang mengacu kepada kompotensi dasar 4.3. Menganalisis  struktur dan kebahasaan 

teks eksposisi dan indikator 4.3.2. Menganalisis kesalahan kebahasaan teks eksposisi 

dan jenis alih kode dan campur kode merupakan dikatakan sebagai kesalahan 

berbahasa dalam penyimpangan dalam pemakaian bahasa. Hal tersebut terjadi karena 

adanya sisipan-sisipan yang dilakukan secara sengaja dari seorang penulis.  
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B. Saran 

Terkait dengan penelitian yang dilakukan pada surat kabar harian Radar 

Sukabumi dan Sukabumi Ekspres terdapat alih kode dan  campur kode, manun hal 

tersebut tidak menjadi permasalahan karena bahasa dalam pemberitaan surat kabar 

bersifat semi formal. Namun pada penlitian ini tidak mempersoalkan boleh tidaknya 

menggunakan alih kode dan campur kode, tapi peneliti melakukan penelitian tersebut, 

sebagai contoh yang diambil pada indikator contoh analisis kesalahan kebahasaan 

dalam teks eksposisi.  Dengan adanya penelitian ini penliti berharap bisa memberikan 

manfaat terhadap pembaca, khusunya bagi calon guru bahasa indonesia. Mengenai 

alih kode dan campur kode dan keterhubunganya bagi pembelajaran  Bahasa 

Indonesia di kelas X. 

  

 

 


