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Alih kode dan campur kode serimg terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain 

dalam kehidupan sehari-hari, alih kode dan campur kode juga sering terjadi dalam 

film karena para pemeran merupakan masyarakat bilingualisme dan memiliki latar 

belakang kebahasaan yang berbeda sehingga perlu melakukan alih kode dan campur 

kode agar interaksi berjalan dengan lancar. Alih kode dapat berwujud alih bahasa, 

dan alih tingkat tutur. Penyebab terjadinya alih kode disebabkan oleh, penutur, lawan 

tutur, perubahan dari formal ke informal, perubahan situasi karena hadirnya orang 

ketiga, dan perubahan topik pembicaraan. Sedangkan campur kode dapat berwujud 

kata, frasa, klausa, idiom dan kata ulang. Faktor penyebab campur kode disebabkan 

oleh identifikasi ragam, identifikasi peranan, dan keinginan untuk menjelaskan dan 

menafsirkan..Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan bentuk alih 

kode dalam percakapan film Yowis Ben, (2) untuk mendeskripsikan faktor-faktor 

penyebab terjadi alih kode dalam percakapan film Yowis Ben, (3) Untuk 

mendeskripsikan bentuk campur kode dalam percakapan film Yowis Ben. (4) Untuk 

mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadi campur kode dalam percakapan film 

Yowis Ben, dan (5) Untuk mengetahui peristiwa percakapan alih kode dan campur 

kode dalam percakapan film Yowis Ben. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang 

digunakan untuk mendeskripsikan dengan kata-kata yang didapat dari fakta-fakta 

lapangan. Datanya berupa tuturan percakapan sehingga lebih mudah menganalisis 

dan difahami dengan kata-kata. Data dalam penelitian ini adalah alih kode, faktor alih 

kode, campur kode, dan faktor campur kode.Instrumen penelitin ini berupa lembar 

korpus data. Tekni kanalisis data ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. 

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah alih kode berwujud 

alih bahasa meliputi alih kode berwujud alih bahasa Jawa ke bahasa Indonesia 9 data, 

alih kode berwujud alih bahasa Indonesia ke bahasa Jawa 3 data, alih kode berwujud 

alih tingkat tutur 1 data. Faktor penyeba alih kode meliput faktor lawan tutur 8 data, 

faktor perubahan topik pembicaraan 2 data, faktor perubahan situasi dengan hadirnya 

orang ketiga 2. Campur kode berwujud kata 55 data, frasa 22 data, klausa 4, idiom, 1 

data, kata ulang 3 data, faktor penyebab campur kode meliputi faktor identifikasi 

ragam 82 data, faktor identifikasi peranan 1 data, faktor keinginan untuk menjelaskan 

dan menafsirkan 1 data. 


