
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan Penelitian dan analisis data mengenai caption akun 

Profiler.kdrama di Instagram, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Campur Kode yang terdapat pada caption akun Profiler.kdrama di 

Instagram, yaitu: (a) bahasa Indonesia dan bahasa Betawi (bB), bahasa Jawa (bJ), 

bahasa Sunda (bS), dan bahasa gaul (bG), (b) bahasa Indonesia dan bahasa Betawi 

(bB), bahasa Inggris (bIng), dan bahasa Korea (bKor), (c) bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa (bJ), bahasa Inggris (bIng), bahasa Korea (bkor), dan bahasa gaul 

(bG), (d) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (bIng), bahasa Korea (bKor), dan 

bahasa gaul (bG), (f) bahasa Indonesia dan bahasa Betawi (bB), bahasa Inggris 

(bIng), bahasa Korea (bKor), dan bahasa gaul (bG).  

(g) bahasa Indonesia dan bahasa Betawi (bB), bahasa Inggris (bIng), 

bahasa Arab (bAr), dan bahasa gaul (bG), (h) bahasa Indonesia dan bahasa Jawa 

(bJ), bahasa Korea (bKor), dan bahasa gaul (bG), (i) bahasa Indonesia dan bahasa 

Betawi (bB), bahasa Korea (bKor), dan bahasa gaul (bG), (j) bahasa Indonesia dan 

bahasa Betawi (bB), bahasa Madura (bM), bahasa Inggris (bIng), bahasa Korea 

(bKor), dan bahasa gaul (bG), (k) bahasa Indonesia dan bahasa Sunda (bS), 

bahasa Betawi (bB), bahasa Korea (bKor), dan bahasa gaul (bG),  

(l) bahasa Indonesia dan bahasa Sunda (bS), bahasa Korea (bKor), dan 

bahasa gaul (bG), (m) bahasa Indonesia dan bahasa Sunda (bS), bahasa Dayak 



 

 

(bD), bahasa Betawi (bB), bahasa Arab (bAr), dan bahasa gaul (bG), (n) bahasa 

Indonesia dan bahasa Betawi (bB), bahasa Jawa (bJ), bahasa Korea (bKor), dan 

bahasa gaul (bG), (o) bahasa Indonesia dan bahasa Sunda (bS), bahasa Jawa (bJ), 

dan bahasa gaul (bG), (p) bahasa Indonesia dan bahasa Jawa (bJ), bahasa Betawi 

(bB), bahasa Inggris (bIng), dan bahasa Korea (bKor), (q) bahasa Indonesia (bI), 

bahasa Jawa (bJ), bahasa Betawi (bB), bahasa Inggris (bIng), bahasa Korea 

(bKor), dan bahasa gaul (bG). 

2. Faktor yang memengaruhi terjadinya campur kode pada caption akun 

Profiler.kdrama di Instagram adalah (1) end, (2) key, dan (3) norms. 

 

4.2 Saran 

 Penelitian mengenai campur kode pada caption akun Profiler.kdrama di 

Instagram merupakan penelitian yang membahas campur kode di media sosial 

khususnya, Instagram. Pada media sosial Instagram, masyarakat dapat mengetahui 

informasi terbaru dengan mengunggah foto maupun video, yang dibawahnya 

tersedia kolom untuk mengisi caption. Akun profiler.kdrama merupakan akun 

yang membahas mengenai drama, film, dan meme para aktor dan aktris Korea. 

Akun tersebut menggunakan caption dengan serpihan bahasa daerah di Indonesia 

maupun bahasa asing, sehingga adanya campur kode. Penelitian campur kode ini 

diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, terkhusus 

campur kode. Peneliti berharap penelitian mengenai bahasa pada caption akun 

Profiler.kdrama dapat berlanjut, misalnya pada bidang alih kode dan interferensi 

maupun bidang ilmu linguistik lainnya.  


