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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang telah dilakukan dalam 

skripsi ini yang berjudul “Alih Kode dan Campur Kode pada Proses Belajar 

Mengajar Siswa Kelas XI di SMAN 3 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2017/2018”, 

dapat diketahui bahwa hasil analisis data pada 20 siswa terdapat beberapa jenis 

alih kode yang terjadi dalam proses belajar mengajar terdapat tiga jenis alih kode 

meliputi alih kode intern dengan lima kasus, alih kode ekstern dengan empat 

kasus, dan alih kode sementara dengan sembilan kasus. 

Selanjutnya, hasil analisis data pada 20 siswa terdapat faktor-faktor 

penyebab terjadinya alih kode dalam proses belajar mengajar meliputi faktor 

perubahan situasi dengan tiga kasus, faktor verbal repertoire dengan satu kasus, 

faktor ingin beradab dengan menggunakan bahasa Sunda halus dengan satu kasus, 

faktor ingin dianggap terpelajar dengan dua kasus, faktor lawan tutur dengan dua 

kasus, faktor kehadiran orang ketiga dengan dua kasus, dan faktor menunjukan 

bahasa pertamanya bukan bahasa Sunda dengan satu kasus. 

Selain itu, diketahui juga beberapa jenis campur kode yang terjadi dalam 

proses belajar mengajar, meliputi campur kode yang berbentuk penyisipan unsur-

unsur berwujud kata dengan 14 kasus, campur kode yang berbentuk penyisipan 

unsur berwujud pengulangan kata dengan satu kasus, campur kode yang 

berbentuk penyisipan unsur berwujud frasa dengan satu kasus, campur kode yang 

bersifat ke dalam dengan 14 kasus, dan campur kode yang bersifat keluar dengan 

dua kasus.  

Lalu, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dalam 

proses belajar mengajar meliputi faktor penutur mengambil kata dari bahasa lain 

yaitu faktor di mana penutur mempertimbangkan faktor sosial dengan 10 kasus, 

faktor di mana penutur menggunakan bahasa lain untuk lebih memperhalus 

maksud tuturan dengan tiga kasus,  faktor karena perkembangan dan pengenalan 
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budaya baru dengan satu kasus,  faktor karena kata dalam bahasa asing lebih 

mudah diingat dan dipahami maksudnya dengan satu kasus, dan faktor 

keterbatasan kosakata yang dimiliki oleh bahasa penutur dengan satu kasus.  

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

telah menguasai dua bahasa atau lebih yang digunakan dalam proses 

berkomunikasi sehari-hari, sehingga peralihan kode dan pencampuran kode dalam 

kehidupan sehari-hari banyak terjadi dengan secara sengaja maupun tidak sengaja 

yang memiliki kelebihan yaitu variasi bahasa namun kadang memiliki kekurangan 

yaitu ketika penutur atau lawan tutur tidak memahami salah satu bahasa yang 

digunakan.  

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan survei dan observasi secara partisipan, 

lingkungan siswa SMAN 3 Kota Sukabumi sudah cenderung kondusif dalam 

penggunaan bahasa Indonesia khusunya dalam proses belajar mengajar. 

Namun peneliti ingin memberikan saran kepada beberapa siswa yang 

belum bisa menempatkan pencampuran bahasa saat berkomunikasi khususnya 

saat berkomunikasi dengan guru. Masih banyak siswa yang belum menggunakan 

bahasa Indonesia, bahkan menggunakan bahasa daerah yang kasar.  

Adapun saran bagi guru dengan mempertimbangkan hasil analisis sebagai 

bahan evaluasi dan kepentingan proses belajar mengajar selanjutnya. Selain itu, 

bagi para guru bahasa Indonesia khususnya, agar lebih melatih dan membiasakan 

diri dengan memberikan contoh dan stimulan kepada siswa agar terbiasa 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam beberapa situasi 

tertentu, seperti dalam proses belajar mengajar di kelas agar lebih kondusif dan 

terhindar dari ambiguitas.  

Selanjutnya, saran bagi pihak sekolah agar hasil analisis ini dapat 

dijadikan referensi dan evaluasi untuk menunjang proses belajar mengajar agar 

lebih baik kedepannya.  


