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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 Simpulan  

        Dari analisa data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan beberapa 

hal mengenai tipe campur kode yang terdapat dalam buku “Rubik” karya Angga 

Wiradiputra dan faktor penyebab penggunaan campur kode tersebut. Berikut 

pemaparannya: 

1. Berdasarkan hasil analisa data, ditemukan dua tipe campur kode dari 40 data 

pada buku “Rubik” karya Angga Wiradiputra. Tipe campur kode yang 

ditemukan yaitu tipe campur kode ‘Penyisipan’ (Insertion) dan ‘Persilangan 

Struktur Bahasa’ (Alternation). Tiga puluh empat data termasuk kedalam tipe 

campur kode ‘Penyisipan’ (Insertion) dan enam data termasuk kedalam tipe 

campur kode ‘Persilangan Struktur Bahasa’ (Alternation). Terdapat satu tipe 

kode yang tidak ditemukan di dalam buku Rubik yaitu tipe campur kode 

Leksikalisasi Sebangun (Congruent Lexicalization). 

2. Faktor penggunaan campur kode dalam buku Rubik tersebut cenderung sangat 

beragam. Berikut faktor-faktor yang ditemukan dari data yang telah dianalisa: 

a. Kata, frasa, ataupun klausa yang disisipkan merupakan kata, frasa, dan 

klausa yang sudah umum digunakan dan populer di kalangan masyarakat 

serta sering ditemukan dalam berbagai dialog film, lirik lagu, dan lain-lain. 
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b. Kata, frasa, ataupun klausa yang disisipkan berfungsi untuk membuat 

kalimat menjadi lebih menarik, berwarna, dan tidak membosankan. 

c. Tidak ditemukannya kata, frasa, ataupun klausa lain yang dinilai lebih tepat 

untuk menggambarkan situasi ataupun citra cerita yang hendak diciptakan 

oleh penulis buku ‘Rubik’. 

d. Gaya penulisan yang digunakan penulis buku ‘Rubik’ merupakan gaya 

penulisan yang tidak formal dan tidak baku. 

e. Frasa ataupun klausa yang digunakan merupakan sebuah kutipan.  

f. Kata, frasa, ataupun klausa yang disisipkan berfungsi untuk membuat 

sebuah seruan menjadi lebih sopan dan tidak terlalu kasar. 

g. Kata, frasa, ataupun klausa yang disisipkan dirasa lebih sederhana dan 

efisien,. 

h. Kata, frasa, ataupun klausa disisipkan tanpa niat tertentu, cenderung reflek, 

karena merupakan kata, frasa, ataupun klausa yang sudah umum digunakan. 

i. Kata yang disisipkan sengaja digunakan berulang agar lebih diingat oleh 

pembaca. 

j. Kata yang disisipkan merupakan bagian dari judul dan fragmen cerita. 

k. Kata, frasa, ataupun klausa yang disisipkan merupakan sebuah julukan yang 

diciptakan oleh penulis buku ‘Rubik’. 

l. Kata, frasa, ataupun klausa yang disisipkan memiliki keterkaitan dengan 

lingkungan penulis buku ‘Rubik’. 
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4.2 Saran 

       Pada penelitian ini penulis menekankan fokus penelitian pada tipe campur kode 

berdasarkan teori Muysken. Penulis menyarankan kepada para peneliti agar melakukan 

penelitian berdasarkan teori lain atau menemukan sumber data yang mencakup semua 

tipe campur kode. Terlebih lagi, akan lebih baik lagi jika para peneliti memiliki riset 

lain selain wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya 

campur kode di kalangan masyarakat. Ruang lingkup campur kode tersebut juga dapat 

dijadikan bahan yang sangat baik untuk di teliti. 

 

 


