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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Tirage du loto merupakan sebuah permainan lotre yang dibuat pada tahun 

1978 yang mulai tayang di stasiun TV Mauritius pada tahun 2009.  Acara kuis ini 

mengundi sejumlah bola bernomor. Bola yang keluar dari undian menghasilkan 

deretan angka sebagai nomor pemenang undian pada episode tersebut. Acara kuis 

ini ditayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 20.00 waktu setempat di Stasiun TV 

MBC1 dan MBC SAT, yang merupakan stasiun televisi dan TV satelit milik 

Mauritius.  

Melalui penelitian ini dapat dilihat bentuk tuturan yang terkandung 

fenomena dwibahasa, yaitu alih kode dan campur kode. Adapun jenis alih kode 

yang digunakan untuk meneliti acara kuis ini adalah jenis alih kode berdasarkan 

Hoffman, dan jenis campur kode berdasarkan Muysken. Selain itu, terdapat pula 

fungsi bahasa yang terkandung dalam tuturan alih kode dan campur kode ini. 

Adapun fungsi bahasa yang digunakan untuk meneliti acara kuis ini adalah fungsi 

bahasa berdasarkan Jacobson.  

Berikut ini hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berkenaan dengan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan 

1) Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kartu data, acara kuis ini 

mengandung banyak jenis alih kode. Terdapat tiga jenis alih kode yang 

dipaparkan oleh Hoffman, antara lain: 

a) Tag switching. Jenis alih kode ini terjadi saat penutur ingin melanjutkan 

percakapan tetapi ia berhenti sejenak dan memikirkan kata yang akan 

diucapkan selanjutnya. Faktor mitra tutur sangat berpengaruh dalam 

terjadinya jenis alih kode ini, karena mitra tutur tidak selalu ada di setiap 

episodenya, maka jenis alih kode ini pun menjadi paling sedikit muncul 

dalam tuturan pembawa acara; 
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b) Inter-sentential switching, merupakan Alih kode ini terjadi dalam sebuah 

klausa atau kalimat dan penggunaan dua bahasa tersebut harus mematuhi 

aturan struktur bahasa masing-masing; dan 

c)  Intra-sentential switching. Alih kode ini terjadi pada tingkat klausa dan 

antarklausa. Alih kode ini sering muncul karena penutur dengan mudahnya 

beralih bahasa dari bahasa satu ke bahasa lainnya untuk mengubah topik 

pembicaraan, atau karena mitra tutur. 

2) Setelah meneliti alih kode, peneliti menemukan campur kode yang terjadi 

dalam acara kuis Tirage du Loto yang terbagi atas: 

a) Insertation-selected item. Campur kode ini terjadi sebagai objek 

pelengkap untuk sebuah kalimat; 

b) Alternation-several constituent. Campur kode ini merupakan pengulangan 

dalam tataran kata, yaitu grup kata; dan 

c) Alternation-doubling. Tuturan yang sering muncul disebabkan oleh 

penutur yang mengucapkan dua kalimat yang memiliki makna sama 

dalam dua bahasa yang berbeda. 

3) Setelah meneliti alih kode dan campur kode, peneliti menemukan fungsi 

bahasa dari alih kode dan campur kode yang terjadi dalam acara kuis Tirage 

du Loto yang terbagi atas: 

a) Fungsi referensial. Fungsi ini terkandung dalam tuturan alih kode dan 

campur kode yang memiliki makna denotatif dan menyatakan fakta; 

b) Fungsi emotif. Fungsi ini terkandung dalam tuturan alih kode dan campur 

kode yang mengekspresikan emosi dari penutur, yaitu dari pembawa 

acara kuis Tirage du Loto; 

c) Fungsi konatif. Fungsi ini terkandung dalam tuturan alih kode dan campur 

kode yang bermaksud mengajak pemirsa untuk memperhatikan, untuk 

melakukan sesuatu, dan lain sebagainya; serta 

d) Fungsi fatik. Fungsi ini terkandung dalam tuturan alih kode dan campur 

kode yang dilakukan penutur untuk memulai komunikasi ataupun 

mengakhiri komunikasi. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian serta kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, 

terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan. Pertama, mahasiswa agar 

meningkatkan keberanian dan kemampuan berbicara dalam bahasa Perancis 

karena dengan berbicara bahasa Perancis secara aktif dapat berkontribusi langsung 

dalam komunikasi masyarakat dwibahasa. Selain itu, dengan membaca hasil 

penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengkaji lebih mendalam tentang 

kontak bahasa yang terjadi, baik antarmahasiswa maupun antarmasyarakat 

dwibahasa. 

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen 

dan pengajar dalam pembelajaran Sociolinguistique khususnya dalam tema 

kedwibahasaan. Selain itu acara kuis Tirage du Loto ini dapat menjadi media 

pembelajaran alternatif. 

Ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengkaji dalam 

memilih korpus, seperti dalam tuturan kehidupan sehari-hari atau tuturan dalam 

kelas pembelajaran bahasa agar dapat diketahui sebab alih kode dan campur kode 

itu terjadi. 

 


