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ABSTRAK 

Alfany Aulia Syukri, 2021 “Campur Kode dalam Video Youtube Channel Keluarga Gen 

Halilintar.” Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pembimbing I 

Dr. Aslinda, M.Hum. dan Pembimbing  II Dra. Sri Wahyuni, M.Ed.  

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah campur kode apa sajakah yang digunakan 

dalam Video Youtube Channel Keluarga Gen Halilintar dan tataran lingual apa sajakah campur 

kode yang digunakan dalam Video Youtube Channel Keluarga Gen Halilintar. Adapun tujuan 

penelitian adalah mendeskripsikan campur kode yang digunakan dalam Video Youtube Channel 

Keluarga Gen Halilintar dan mendeskripsikan tataran lingual campur kode yang digunakan 

dalam Video Youtube Channel Keluarga Gen Halilintar.  

Ada tiga tahapan metode dan teknik penelitian yang dilalui dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

metode dan teknik penyediaan data, (2) metode dan teknik analisis data, dan (3) metode dan 

teknik penyajian hasil analisis data. Dalam teknik penyediaan data digunakan metode simak 

dengan teknik dasarnya teknik sadap. Teknik ini dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat 

cakap (SBLC) dan teknik catat. Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode 

padan translasional. Teknik dasarnya adalah teknik pilah unsur penentu (PUP) dan teknik 

lanjutannya adalah hubung banding membedakan (HBB). Selain metode padan, juga digunakan 

metode agih dengan teknik bagi unsur langsung (BUL) dan teknik lanjutannya adalah teknik 

baca markah. Metode dan teknik penyajian hasil analisis data yang digunakan adalah metode 

formal dan informal.   

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil campur kode yang ditemukan dalam Video 

Youtube Channel Keluarga Gen Halilintar sangat bervariasi. Ditemukan 9 campur kode, yaitu 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab, bahasa Indonesia 

dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Korea, bahasa Indonesia 

dengan bahasa Korea dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu dan bahasa 

Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Spanyol dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Minangkabau. Tataran lingual terjadinya campur 

kode yang terdapat dalam Video Youtube Channel Keluarga Gen Halilintar ialah tataran kata, 

frasa, klausa, dan kalimat. 
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