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PERNYATAAN 
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saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  

 

 

Surakarta, 24 Januari 2015 

 

Erna Sariati   

A 310110008   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

MOTTO 

 

Seorang guru di China berkata, “Perjalanan seratus mil barulah setengah dalan 

ketika kau sampai di mil yang ke sembilan puluh”, (Annisa, 2012:267) 

 

Satu harapan kecil bahkan bisa merubah nasib seluruh dunia, (Tere-Liye, 

2013:42) 

 

Sing teteg atine, sing kuat imane, kabeh kasusahan ana dalane. 

 

Genius adalah 1% inspirasi dan 99% adalah keringat, (Thomas Alva Edison dalam 

Chrisma, 2009:49). 

 

Kejujuran dan ketulusan akan menafikan segala bentuk dusta. 

 

Belajarlah menyembunyikan rasa marah dan takutmu di hati, bukan di matamu, 

sehingga hanya Tuhan yang tahu, dan orang yang memusuhimu masih merasa 

engkau sekokoh gunung granit. 

 

Seorang sahabat adalah orang yang menjawab, apabila kita menanggil dan sering 

menjawab sebelum kita panggil. 
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ABSTRAK 

 

DESKRIPSI CAMPUR KODE DAN ALIH KODE PADA NOVEL 

BROTHER KARYA SHOFI ANNISA 

Erna Sariati, A310110008, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 78 halaman. 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan. (1) Mendeskripsikan wujud dan fungsi 

campur kode pada novel Brother karya Shofi Annisa. (2) Mendeskripsikan wujud 

dan fungsi alih kode pada novel Brother Shofi Annisa. Metode dalam penelitian 

ini menggunakan metode padan dengan teknik hubung banding untuk kedua 

rumusan masalah. Hasil penelitian ini ada dua hal, yaitu wujud campur kode dan 

wujud alih kode, serta fungsi campur kode dan alih kode. Wujud campur kode 

dalam penelitian ini berupa kata, frasa, baster, dan unsur perulangan. Wujud alih 

kode dalam penelitian ini ada lima. (1) Berupa peralihan klausa bahasa Indonesia 

ke kalimat bahasa Inggris atau sebaliknya. (2) Berupa peralihan kalimat bahasa 

Indonesia ke klausa bahasa Inggris atau sebaliknya. (3) Berupa peralihan kalimat 

bahasa Indonesia ke kalimat bahasa Inggris atau sebaliknya. (4) Berupa peralihan 

frasa bahasa Indonesia ke frasa Inggris. (5) Berupa peralihan klausa bahasa 

Indonesia ke frasa bahasa Inggris atau sebaliknya. Dalam penelitian ini terdapat 

enam fungsi campur kode. (1) Mencari jalan termudah untuk menyampaikan 

maksud. (2) Menunjukkan bahwa penutur merupakan siswa dari kelas akselerasi. 

(3) Memberi variasi penggunaan bahasa. (4) Menyampaikan istilah asli yang 

digunakan. (5) Menyesuaikan konteks tuturan. (6) Memberikan kesan sopan 

terhadap lawan tutur. Ada pun untuk data alih kode terdapat empat fungsi. (1) 

Menjelaskan kepada pembaca tentang situasi yang sedang terjadi. (2) Sebagai 

formalitas di lembaga pendidikan. (3) Memperjelas makna unsur bahasa 

selanjutnya. (4) Memberikan pujian terhadap lawan tutur. 

Kata Kunci: campur kode, alih kode, penutur, dan lawan tutur. 

 


