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ABSTRAK 

Alih kode dan campur kode adalah peristiwa kebahasaan yang terjadi akibat 

beralihnya maupun bercampurnya satu kode dengan kode lainnya yang 

dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti penutur, lawan tutur, 

munculnya penutur ketiga, latar belakang pendidikan dan sebagainya. 

Dalam hal ini, kode yang dimaksudkan adalah bahasa. Fenomena 

kebahasaan ini tanpa disadari sering terjadi pada percakapan dalam 

kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dengan percakapan yang terjadi pada 

sebuah reality show. Dengan menggunakan teori jenis, bentuk dan juga 

faktor penyebab dari masing-masing peristiwa, dari sebuah reality show asal 

Jepang yang berjudul Terrace House: Aloha State season 1, setidaknya 

ditemukan sebanyak 63 data yang termasuk dalam peristiwa alih kode dan 

campur kode yang beberapa diantaranya dijabarkan dalam bentuk deskriptif. 

Dari 63 data tersebut, 22 data merupakan peristiwa alih kode dan 41 data 

lainnya merupakan peristiwa campur kode. 
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ABSTRACT 

Code-switching and code-mixing is a linguistic case which happen because 

of code’s switch or mix for one to another for several reasons such as 

speaker, opposite speaker, speaker’s background etc. For this situation, 

code means a language. These linguistic occasions, unconsciously happen 

in people’s daily conversations, so does to reality show’s conversations. 

With the theory of how these phenomenon can be happen such as theory of 

types, shapes and the causative factor, from a Japanese reality show tittled 

Terrace House: Aloha State season 1, it can be found 63 datas of code-

switchig and code-mixing and then, some of them are described as 

descriptive form on this research. From 63 datas, it has 22 datas as code-

switching and 41 datas as code-mixing. 
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