
 

 

ALIH KODE DALAM KONTEN VLOG AND FOOD PADA KANAL  

YOUTUBE SUNNYDAHYEIN: TINJAUAN SOSIOLISNGUISTIK 

Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

Humaniora Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas 

 

Nama: Sofia Lisa 

No. BP: 1710721011 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing : 

1. Dr. Aslinda, M.Hum. 

2. Alex Darmawan, S.S., M.A. 

 

 

 

 

Jurusan Sastra Indonesia 

Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Andalas 

Padang 

2021



 

2 
 

ABSTRAK 

Sofia Lisa, 1710721011. “Alih kode dalam Konten Vlog and Food pada Kanal 

Youtube Sunnydahyein: Tinjauan Sosiolinguistik”. Jurusan Sastra Indonesia 

Fakultas Ilmu Budaya. Pembimbing 1, Dr. Aslinda, M.Hum. dan 

pembimbing 2, Alex Darmawan, S.S., M.A. 

Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah alih kode apa saja yang 

terdapat dalam konten Vlog and Food pada kanal Youtube Sunnydahyein, apa saja 

jenis-jenis kalimat, dan apa faktor penyebab terjadinya alih kode yang terdapat 

dalam konten Vlog and Food pada kanal Youtube Sunnydahyein?. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan alih kode yang terdapat dalam konten Vlog and 

Food pada kanal Youtube Sunnydahyein, menjelaskan jenis-jenis kalimat, dan 

menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode yang terdapat dalam 

konten Vlog and Food pada kanal Youtube Sunnydahyein. 

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode dan teknik yang dikemukakan oleh Sudaryanto. Terdapat tiga tahapan 

dalam penelitian ini, yaitu tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap 

penyajian hasil analisis data. Pada tahap penyediaan data, digunakan metode 

simak dengan teknik dasarnya teknik sadap, teknik lanjutan yang digunakan ialah 

teknik simak bebas libat cakap (SBLC) dan teknik catat. Pada tahap analisis data, 

digunakan metode padan translasional dan metode padan referensial dengan 

teknik dasar yaitu teknik pilah unsur penentu (PUP) dan teknik lanjutannya ialah 

teknik hubung banding membedakan (HBB). Selanjutnya, pada tahap penyajian 

hasil analisis data, digunakan metode penyajian informal. 

Berdasarkan hasil analisis data, alih kode yang terdapat dalam konten Vlog 

and Food pada kanal Youtube Sunnydahyein, yaitu dari bahasa Indonesia ke 

bahasa Inggris, alih kode dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, alih kode dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Korea, dan alih kode dari bahasa Korea ke bahasa 

Indonesia. Jenis-jenis kalimat yang ditemukan adalah kalimat deklaratif, 

interogatif, imperatif, dan seruan. Faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode 

yang terdapat dalam konten Vlog and Food pada kanal Youtube Sunnydahyein 

adalah siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan 

tujuan apa. 

 

Kata Kunci: Alih Kode, Penutur, Mitra Tutur,  dan Kalimat. 

 

 

 


