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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian teori dan hasil analisis data dalam novel Sabtu 

Bersama Bapak (SBB) dapat diperoleh simpulan terdapat dua wujud alih kode 

yaitu alih kode dalam bentuk internal dan eksternal. Wujud alih kode internal 

berupa alih bahasa yang meliputi: a) Alih bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, dan 

b) Alih bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Wujud alih kode eksternal berupa alih 

bahasa yang meliputi: a) Alih bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan b) Alih 

bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terdapat faktor penyebab terjadinya alih kode 

dalam novel SBB yang disebabkan adanya pembicara atau penutur, lawan tutur 

atau pendengar, perubahan topik pembicaraan dan pokok pembicaraan.  

Wujud campur kode yang terdapat dalam novel SBB meliputi : a) 

Campur kode berupa penyisipan kata, b) Campur kode berupa penyisipan frasa, c) 

Campur kode berupa pengulangan kata, dan d) Campur kode berupa penyisipan 

klausa. Campur kode yang terdapat dalam novel SBB tidak terjadi begitu saja 

melainkan terdapat faktor yang memengaruhi terjadinya campur kode tersebut.  

Faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode dalam novel SBB disebabkan 

adanya identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan 

atau menafsirkan sesuatu.  

 

B. Saran 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berhubungan dengan masalah 

kebahasaan yang berupa alih kode dan campur kode. Saran kepada pembaca atau 

peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian serupa masih perlu ditindaklanjuti 

dengan penelitian yang lebih spesifik. Selain itu hendaknya peneliti berikutnya 

juga meneliti masalah unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya alih kode dan 

campur kode secara luas pula seperti unsur penyisipan kata, frasa, klausa, dan 

pengulangan kata yang menjadi penyebab terjadinya alih kode dan campur kode. 

Hal tersebut dilakukan agar penelitian selanjutnya lebih berkembang dalam hal 

kebahasaan. 
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Saran selanjutnya kepada pembaca karya sastra sebaiknya lebih 

mengambil nilai-nilai positif yang terkait dengan kebahasaan untuk dijadikan 

objek penelitian dari dalam karya sastra khususnya dalam bentuk novel. Hal 

tersebut nantinya juga akan bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan di 

masyarakat seperti dalam penelitian wujud alih kode dan campur kode yang 

terdapat dalam novel SBB.  


