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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data pemakaian alih kode dan campur kode pada

akun twitter @GuyonWaton maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaian

alih kode dibedakan menjadi 4 bentuk yaitu : (1) Alih kode dari bahasa Jawa ke

dalam bahasa Indonesia. (2) Alih kode dari bahasa Indonesia ke dalam ragam bahasa

Jawa Ngoko. (3) Alih kode dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Inggris. (4) Alih kode

dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Campur kode ntern dan campur kode

ekstern yang ditemukan pada akun twitter@GuyonWaton berdasarkan struktur

kebahasaan dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu : (1) Campur kode berupa

penyisipan kata, (2) Campur kode berdasarkan penyisipan frasa, (3) Campur kode

berupa baster, (4) Campur kode berdasarkan perulangan kata, (5) Campur kode

berdasarkan kata dasar.

kedua, berdasarkan hasil analisis data di atas dapat ditemukan bahwa terdapat banyak

faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode dan campur kode yang digunakan

oleh akun @GuyonWaton. Beberapa faktor terbentuknya Alih kode diantaranya

adalah: (1) penutur, (2) mitra tutur, (3) pokok pembicaraan, (4) hadirnya orang ketiga,

(5) perubahan situasi. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya campur kode adalah:
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(1) penutur, (2) kebahasaan, (3) topik pembicaraan, (4) untuk mempermudah

menafsirkan penjelasan.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada pemakaian bahasa alih kode dan campur

kode pada akun twitter @GuyonWaton dengan menggunakan sebuah tinjauan

sosiolinguistik. Oleh karena itu untuk memperluas pembahasan pada objek penelitian

yang sama, kiranya diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk menghasilkan

penelitian yang lebih maksimal dan berkualitas. Bisa juga dengan menggunakan

pendekatan yang berbeda, misalnya menggunakan pendekatan pragmatik, semantik,

variasi bahasanya, karena dalam akun twitter @GuyonWaton merupakan akun yang

unik dengan penggunaan bahasa yang menarik juga untuk dijadikan sebagai objek

penelitian.


