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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 Simpulan 
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Jenis alih kode  yang digunakan oleh penutur yang berprofesi sebagai penyiar 

pada program siaran SAL (Shine After Lunch) di radio Ardan 105.9 FM Bandung ada 

tiga jenis yaitu tag switching, intrasentensial switching dan intersentensial switching. 

Bahasa asing yang digunakan dalam peristiwa alih kode adalah bahasa Inggris. 

Ketiga jenis alih kode tersebut muncul secara acak di dalam setiap tuturan 

atau wacana yang dituturkan oleh penyiar dalam wujud penyisipan kata, frasa, klausa 

dan kalimat. Data dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing lalu di 

analisis berdasarkan kajian sosiolinguistik dengan mempertimbangkan keterkaitan 

antara dua hal yaitu sosiologi dari segi kemasyarakatannya dan linguistik dari segi 

kebahasaannya. 

Jenis alih kode intrasentensial switching adalah jenis yang paling dominan 

digunakan dalam program siaran tersebut dengan jumlah 59.45%, diikuti dengan jenis 

alih kode intersentensial switching muncul dengan jumlah persentase 29.72% dan 

jenis alih kode tag switching adalah jenis yang paling jarang digunakan dalam 

program siaran tersebut dengan jumlah 10.83%. 

Wawancara langsung dengan penyiar dilakukan untuk mencari tahu alasan 

atau faktor yang melatarbelakangi penutur melakukan alih kode. Berdasarkan teori 

yang dinyatakan oleh Chambers (2000) tentang latar belakang penggunaan alih kode, 

penulis menemukan 4 faktor atau alasan yang sesuai dengan jawaban dari penutur 
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untuk melakukan alih kode, alasan pertama yaitu Isi Topik Yang Sedang Dibahas 

(Talking About Particular Topic), Mengutip Pembicaraan Orang Lain (Quoting 

Somebody Else), Menunjukkan Identitas Suatu Kelompok Tertentu (Expressing 

Group Identity) dan Ketiadaan Padanan Kata Yang Tepat (Real Lexical Need). 

Keempat faktor tersebut berkaitan dengan 10 faktor penyebab terjadinya alih kode 

yaitu mencakup alasan dalam melakukan alih kode yang oleh diungkapkan Chambers 

(2000). 

 Alasan-alasan itulah yang menyebabkan terjadinya alih kode dalam peristiwa 

tutur dalam program siaran SAL (Shine After Lunch) di Radio Ardan 105.9 Bandung. 

4.2 Saran 

 Mengingat masih langkanya kajian sosiolinguistik mengenai kode oleh para 

ahli bahasa Indonesia khususnya oleh mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris 

Universitas Widyatama, penulis berharap penelitian ini dapat menginspirasi para 

mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris untuk meneliti lebih lanjut tentang 

pengkodean yang berkaitan dengan alih kode, campur kode, language shift,  gender 

dan lain sebagainya sehingga dapat memperkaya khasanah hasil penelitian khususnya 

yang berkaitan dengan kajian sosiolinguistik oleh mahasiswa Program Studi Bahasa 

Inggris Universitas Widyatama.  

 


