
 

 

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji “Campur Kode dan Alih Kode dalam Percakapan Mahasiswa 
antar Etnik Jawa-Madura di Universitas Trunojoyo Madura” ini bertujuan mendeskripsikan 
bentuk, fungsi dan faktor penggunaan campur kode dan alih kode percakapan mahasiswa 
antar etnik Jawa-Madura di Universitas Trunojoyo Madura khususnya pada situasi informal 
atau luar kelas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori campur kode dan alih 
kode Hymes dengan delapan komponen tuturan yang dikenal dengan SPEAKING. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 
mengandalkan uraian berupa kata atau kalimat, yang disusun secara sistematis dengan 
menggambarkan atau memaparkan keadaan objek sesuai dengan situasi dan kondisi ketika 
penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ditemukan bahwa peristiwa campur kode dan 
alih kode yang terjadi dalam percakapan mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dialek 
Jakarta. Penggunaan campur kode banyak dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo 
Madura yang berasal dari Jawa maupun Madura dalam berkomunikasi khususnya pada situasi 
informal atau luar kelas berupa penyisipan kata dan frasa. Dari data yang ada, penyisipan kata 
sebanyak 77% yang sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dan frasa sebanyak 23% yang 
sebagian besar menggunakan bahasa Madura. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 
adanya relasi penutur dan mitra tutur yang akrab, adanya maksud-maksud tertentu, adanya 
pengaruh hadirnya orang kedua, dan  adanya pengaruh situasi berbicara. Adapun fungsi 
penggunaan campur kode sering terjadi dalam percakapan mahasiswa antar etnik Jawa-
Madura di Universitas Trunojoyo Madura, yaitu menciptakan suasana, menegaskan suatu 
pernyataan, dan menambah pengetahuan berbahasa. Penggunaan alih kode juga banyak 
dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang berasal dari Jawa maupun 
Madura dalam berkomunikasi khususnya pada situasi informal atau luar kelas berupa 
pengalihan dalam bentuk kalimat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya 
kemampuan penutur menguasai dua bahasa, adanya pengaruh hadirnya orang ketiga, dan 
adanya perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya. Adapun fungsi penggunaan alih 
kode sering terjadi dalam percakapan mahasiswa antar etnik Jawa-Madura di Universitas 
Trunojoyo Madura, yaitu menyesuaikan diri dengan bahasa yang dikuasai mitra tutur dan 
menegaskan dan melakukan sesuatu.

Kata Kunci: Campur Kode, Alih Kode, Mahasiswa Trunojoyo Madura

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI CAMPUR KODE DAN... GHINA AZRI YASMIN


	1. COVER
	2. HALAMAN JUDUL 
	3. HALAMAN JUDUL DALAM
	4. HALAMAN PRASYARAT GELAR
	5. HALAMAN PERSETUJUAN
	6. HALAMAN PENGESAHAN
	7. KATA PENGANTAR
	8. PERNYATAAN
	9. DAFTAR TABEL
	10. TRANSKRIPSI FONEM
	11. DAFTAR SINGKATAN
	12. ABSTRAK
	13. ABSTRACT
	14. BAB I PENDAHULUAN
	15. BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
	16. BAB III HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA
	17. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA

