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RIZQI ULYA ARIESTA 

Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan bentuk alih kode dan campur 

kode, faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode pada Gelar Wicara 

Republik Sentilan Sentilun, dan implikasi hasil penelitian pada pembelajaran 

bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber 

data diperoleh melalui tayangan di website resmi Metro TV. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan dan pencatatan data. Data 

yang telah dihimpun kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan faktor 

penyebabnya. Penentuan bentuk dan faktor penyebab dilakukan dengan merujuk 

pada indikator yang telah ditetapkan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih kode dan campur kode yang digunakan 

dalam tuturan di Gelar Wicara Republik Sentilan Sentilun terdiri atas beberapa 

bentuk dan faktor penyebabnya. Bentuk alih kode berupa alih kode intern dan 



ekstern. Alih kode intern meliputi peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa 

dan peralihan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, sedangkan alih kode ekstern 

meliputi peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia. Gelar Wicara Republik Sentilan Sentilun cenderung 

menggunakan alih kode intern. Bentuk campur kode yang terdapat pada Gelar 

Wicara Republik Sentilan Sentilun meliputi kata, frasa, baster, dan klausa. 

Campur kode berbentuk kata meliputi penyisipan kata bahasa Jawa, Inggris, dan 

Sunda ke dalam struktur bahasa Indonesia. Campur kode berbentuk frasa dalam 

tuturan pada Gelar Wicara Republik Sentilan Sentilun berupa penyisipan frasa 

bahasa Inggris dan bahasa Jawa dalam struktur bahasa Indonesia. Campur kode 

berbentuk baster yaitu gabungan kata bahasa Inggris dengan kata asli bahasa 

Indonesia. Campur kode berbentuk klausa yang digunakan berupa penyisipan 

klausa bahasa Inggris dan Jawa ke dalam struktur bahasa Indonesia. Campur kode 

dalam tuturan di Gelar Wicara Republik Sentilan Sentilun cenderung 

menggunakan campur kode berbentuk kata, berupa penyisipan kata bahasa Jawa 

ke dalam struktur bahasa Indonesia. Faktor penyebab terjadinya alih kode pada 

tuturan di Gelar Wicara Republik Sentilan Sentilun semuanya disebabkan 

penutur, sedangkan faktor penyebab terjadinya campur kode adalah penutur dan 

kebahasaan. Hasil penelitian berupa alih kode dan campur kode dapat digunakan 

oleh guru dalam membelajarkan teks cerpen. Guru dapat memanfaatkan tuturan 

dalam Gelar Wicara Republik Sentilan Sentilun untuk membuat sebuah cerpen 

dan digunakan sebagai stimulus respons peserta didik.  
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