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 Penelitian ini mengenai alih kode dan campur kode pada novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara dan pengajarannya pada siswa SMP Kelas 

VIII. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah wujud alih kode dan campur 

kode dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara serta pembelajaran alih 

kode dan campur kode  pada siswa SMP Kelas VIII. Tujuan yang dicapai yakni 

mendeskripsikan wujud alih kode dan campur kode dalam novel Sepatu Dahlan 

karya Khrisna Pabichara serta mengetahui pembelajaran alih kode dan campur 

kode  pada siswa SMP Kelas VIII. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini berupa 

tuturan tokoh dalam novel Sepatu Dahlan, sedangkan sumber data diambil dari 

novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dari 32 subjudul. Pengambilan 

sampel dan teknik dasar digunakan adalah teknik pustaka dan teknik analisis serta 

teknik lanjutan yaitu teknik baca dan catat. Pengecekkan keabsahan data pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi teori. 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis 

interaktif. Metode analisis interaktif adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis alih kode dan campur kode dalam tuturan tokoh melalui  proses 

pengumpulan data sebagai suatu proses siklus secara keseluruhan antara 

pengumpulan data, sajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan atau 

verifikasi data. 

 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh tiga simpulan. Pertama, wujud 

alih kode yang ditemukan dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara 

hanya satu yaitu alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Kedua, wujud 

campur kode yang ditemukan dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara yaitu 125 yang terdiri dari 94 berbentuk kata, 22 berbentuk frasa, 5 

berbentuk klausa, 3 berbentuk kalimat, dan 1 berupa reduplikasi. Ketiga, 

pembelajaran novel sekait dengan materi novel, bahasa, alih kode, dan campur 

kode dalam novel Sepatu Dahlan di SMP kelas VIII menggunakan standar 

kompetensi yaitu mengapresiasi kutipan novel Sepatu Dahlan melalui kegiatan 

diskusi, lalu kompetensi dasarnya yaitu mengomentari kutipan novel Sepatu 

Dahlan. Pembelajaran tersebut diindikasikan peserta didik dapat berkomentar 

tentang kutipan yang ada dalam novel Sepatu Dahlan, lalu tujuan dari 

pembelajaran tersebut ialah peserta didik dapat mengomentari kutipan novel 

Sepatu Dahlan.  

 


