
 

 

ABSTRAK 

Tina Herliani 1135030268: “The Syntactic Structure of Code Switching in  

KambingJantan Book By Raditya Dika”. An Undergraduate Thesis. English 

Letters Studies, Faculty of Adab and Humanities, State Islamic University Sunan 

Gunung Djati Bandung, Supervisor 1: Cipto Wardoyo, S.Pd., M.Hum. ; 2. Drs. 

Irman Nurhapitudin, M.Hum.     

Penelitian ini mengkaji tentang struktur sintaksis dari alih kode dalam 

buku KambingJantan yang ditulis oleh Raditya Dika. Alih kode merupakan suatu 

peristiwa mengenai peralihan pemakaian suatu bahasa (kode) ke bahasa lain 

dalam suatu ujaran atau percakapan, salah satu faktor terjadinya alih kode dapat 

disebabkan oleh perubahan situasi. Alih kode yang dikaji dalam penelitian ini 

berfokus pada bentuk penggunaan bahasa Inggris yang terdapat dalam buku 

tersebut dan untuk mengetahui bagaimana struktur sintaksis dari alih kode yang 

digunakan dalam data yang tersaji. 

Adapun tiga teori pendukung yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini seperti, pada teori pertama ialah teori mengenai alih kode yang 

dikemukakan oleh Poplack (1976) untuk mengetahui tipe alih kode yang terjadi 

berdasarkan bentuk alih kode itu sendiri. Kemudian, teori kedua dari Aarts (2001) 

yang berkaitan dengan bentuk level struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Serta, 

teori ketiga berasal dari pendapat Nurhapitudin (2016) yakni mengenai analysis 

sturuktur kalimat dengan menggunakan tree diagram analysis. 

Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ialah metode yang digunakan oleh penulis 

dalam menganalisis data untuk dapat menggambarkan suatu keadaan atau 

peristiwa yang tersaji dalam buku secara akurat dan aktual. Sedangkan kualitatif 

ialah teknik pengumpulan data, dalam hal ini teknik yang dilakukan oleh penulis 

ialah reading a document. Dokumen yang dimaksud ialah salah satu buku best 

seller Raditya Dika, KambingJantan. Selain itu, data yang diambil dalam 

penelitian ini seluruhnya bersumber dari buku tersebut.  

Berdasarkan hasil dari dari penelitian ini, penulis menemukan tiga tipe alih 

kode yang terdapat dalam buku tersebut seperti tag switching, intrasentential 

switching, dan intersentential switching. Kemudian, pada bentuk level struktur 

sintaksis dari alih kode yang terjadi antara lain ialah alih kode berupa bentuk kata, 

frasa, clausa dan kalimat.  

Kemudian, dari  50 data yang diambil mengenai alih kode, terdapat 7 data 

dalam bentuk tag switching, 28 data sebagai intrasentential switching dan 15 data 

sebagai intersentential switching. Selain itu, dalam 50 data berdasarkan bentuk 

level struktur sintaksis pada alih kode terdiri dari 15 data dalam bentuk kata, 20 

data frasa, 2 data clausa dan 13 data pada level kalimat. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tipe alih kode yang dominan adalah intrasentential switching 

dan pada bentuk level struktur sintaksis dari alih kode tersebut yang paling banyak 

digunakan adalah berupa frase.   
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