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Abstraksi 

 

Alih kode adalah alternative menggunakan dua bahasa atau lebih di dalam satu percakapan. 

Kemampuan menggunakan dua bahasa adalah bilingualism. Sehubungan dengan bilingualism, 

akhir-akhir ini banyak sekolah di Indonesia mempunyai kelas bilingual untuk menghadapi era 

globalisasi. Untuk itu, skripsi ini di harapkan untuk meneliti alih kode yang di gunakan oleh guru 

matematika di kelas bilingual. Khususnya, penelitian ini di fokuskan pada macam-macam alih 

kode yang di gunakan oleh guru di dalam pengajaran matematika di SMP Muhammadiyah 12 

Gresik dan kapan situasi alih kode itu di gunakan. 

Penelitian ini menggunakan descriptive qualitative karena penelitian ini mengkutip percakapan 

dan mencoba untuk menggambarkan macam-macam alih kode yang di gunakan di dalam 

pengajaran matematika di kelas bilingual dan juga situasi kapan alih kode itu di gunakan. Hasil 

penelitian ini di jelaskan dalam bentuk narrative. Subject yang di gunakan adalah seorang guru 

yang menggunakan alih kode di dalam pengajaran matematika di kelas bilingual. Penulis 

menggunakan observasi sebagai alat penelitian. Penulis menggunakan peneliti sebagai peserta 

karena dia mengobservasi percakapan antara guru dan murid di dalam pelajaran matematika di 

kelas bilingual dan mendapat data yang alamiah. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

alat perekam sebagai alat pembantu agar dapat merekam percakapan dan menemukan macam-

macam alih kode yang digunakan guru matematika di kelas bilingual. Dan observasi check list di 

gunakan untuk menganalissi situasi kapan alih kode di gunakan. 

Penulis menemukan tiga macam alih kode, yaitu intra-sentential, inter-sentential, dan 

emblematic. Adapun, kapan situasi alih kode di gunakan di beberapa aktivitas seperti ketika guru 

membuka pelajaran, menjelaskan pelajaran dan memberi langkah-langkah mengerjakan 

pertanyaaan, memberi pertanyaan dan tugas, ingin memfokuskan pertanyaan murid dan 

mengklarifikasi jawaban murid, menyuruh murid untuk memperhatikan guru, memberi saran dan 

informasi, dan juga menutup pelajaran. 

 


