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INTISARI 
 

Studi ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan jenis- jenis dan 
fungsi code switching yang digunakan oleh guru dan siswa di SMA Islam Sultan 
Agung 3 Semarang. Studi ini menggunakan studi deskriptif qualitative yag mana 
penulis menggambarkan dan menganalisa code switching yang digunakan oleh 
guru dan siswa di SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang. Jumlah siswa yang 
digunakan sebagai sample adalah 28 siswa.  

Instrumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan 
observasi, merekam, dan catatan. Perekam dan catatan adalah instrument utama 
dalam penelitian ini. Dan untuk mendapatkan data, penulis menggunakan video 
recorder, transkrip, worksheet dan documentary sheet. Untuk mendapatkan apa 
yng dibutuhkan, penulis menggunakan metode observasi dan merekam. Penulis 
menggunakan data utama dan datapendukung. Data utama pada penelitian ini 
yaitu idei recorder sedangkan data pendukungnya yaitu berasal dari buku dan 
internet. 

Berdasarkan jenis code switching, penulis menemukan 26 code switching 
yang digunakan oleh guru dengan pembagian sebagai berikut: 8 emblematic/ tag, 
7 intra sentential, dan 11 intersentential.  Sedangkan pada siswa, penulis 
menemukan 5 emblematic/ tag, dan 1 intersentential. Berdasarkan fungsi code 
switching, penulis menemukan 34 code switching berdasarkan fungsinya dengan 
pembagian sebagai berikut: 2 quotation, 2 addressee qualification, 1 interjection, 
18 instances of repetition, 3 messages qualification, 5 personalization and 
objectification dan 3 facility of expression. Sedangkan pada siswa, penulis 
menemukan 6 code switching berdasarkan fungsinya dengan pembagian sebagai 
berikut; 2 facility of expression, 2 repetition dan 2 quotation. 

Penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa guru lebih dominan dalam 
menggunakan code switching dibandingkan dengan siswa. Guru menggunakan 
code switching untuk membantu para siswa menambah kosa kata, selain itu 
mereka bisa dengan mudah memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain.  
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