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Buku ini sebenarnya merupakan versi revisi dan pengembangan dari buku berjudul Elites and 

Code Switching: Linguistic and Social Dimensions of Indonesian-English Code Switching yang 

ditulis dalam bahasa Inggris oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun 2011. Buku 

yang baru saja diterbitkan tahun 2016 ini agak berbeda dari buku-buku yang mengkaji topik 

code switching (alih kode) yang kebanyakan mengupas hal ikhwal konsep alih kode belaka. Di 

dalam buku ini, selain hal ikhwal alih kode, penulis menyertakan bagaimana cara meneliti dan 

menganalisis topik alih kode ini. Penulis juga memberikan argumentasi bahwa alih kode dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sesungguhnya merupakan sebuah strategi komunikasi yang 

dilakukan para penutur dalam peristiwa kebahasaan. 

Buku ini berisi delapan bab, yang diawali dengan Bab I, yang berjudul Introduction dan 

diakhiri dengan dua lampiran. Lampiran pertama memuat daftar data yang digunakan dan 

lampiran kedua memaparkan analisis dan penyajian data. Bab pertama, Introduction, secara 

umum memaparkan mengapa topik alih kode merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji 

secara ilmiah. Bab ini  dibagi menjadi empat bagian, yaitu (i) Background, (ii) Main concern, 

(iii) Significance and Objectives, dan (iv) Assumptions and Scope. 

Di dalam bab kedua, yang diberi judul Philosophy and Fundamental notions, 

pemaparan diawali dengan konsep bilingualism, yang didefinisikan sebagai penggunaan dua 

bahasa atau lebih secara bergantian. Dengan definisi ini, tidak mengherankan konsep 

bilingualism menjadi dasar dari konsep alih kode. Selanjutnya, bab ini memaparkan konsep alih 

kode secara lebih rinci, misalnya perbedaan antara alih kode dan campur kode (code mixing), 

tataran dan jenis-jenis alih kode, serta fungsi-fungsi pragmatis dari alih kode dengan merujuk 

pada karya-karya penulis seperti Blom dan Gumperz (1972), Poplack (1980), Romaine (1991), 

dan lain-lain. 

Di dalam bab ketiga, Theoretical Framework, penulis memaparkan kerangka teori yang 

digunakannya dalam menganalisis konsep alih kode. Salah satu hal yang menarik dari bab ini 

adalah penjabaran konsep fungsi sosial alih kode dari Myers-Scotton and Ury (1977), yang 

menyatakan bahwa ada tiga fungsi sosial dari alih kode, yaitu (i) identity arena, di mana alih 

kode mempunyai fungsi sosial sebagai arena identitas, (ii) power arena, di mana alih kode 

mempunyai fungsi sosial sebagai arena kekuatan, dan (iii) transactional arena, di mana alih 

kode mempunyai fungsi sosial sebagai arena transaksional. Bab ini diakhiri dengan 

pencantuman enam hipotesis yang akan diuji dengan data penelitian yang telah dianalisis. 

Bab keempat buku ini menjabarkan metode penelitian yang dilakukan penulis dalam 

meneliti topik alih kode. Bab ini dikelompokkan menjadi delapan bagian berikut: (i) research 
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design, (ii) subjects, (iii) data, (iv) data collection, (v) population and sample, (vi) instruments, 

(vii) equipments, dan (viii) techniques of data analysis. Selanjutnya, data penelitian yang 

dihasilkan dituangkan dalam bab kelima, yang bertajuk Analysis. Di dalam bab ini, penulis 

memaparkan temuan-temuan alih kode dari berbagai macam wacana, misalnya wacana dari 

seminar, wacana dari rapat, dan lain-lain. 

Dari hasil penelitian alih kode yang dilakukannya, penulis kemudian menjabarkan 

konfigurasi linguistik dan fungsi sosio-pragmatik alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Inggris di dalam bab keenam. Di dalam bab ini, penulis juga menunjukkan kesaling-

tergantungan antara bentuk dan fungsi linguistis alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Inggris. Di dalam bab ketujuh, penulis menjabarkan argumentasinya bahwa alih kode dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sesungguhnya merupakan sebuah strategi komunikasi dari 

para penutur dalam peristiwa kebahasaan. Pemakaian alih kode sebagai sebuah strategi 

komunikasi dianalisis oleh penulis dari dua sisi, yaitu (i) congruence analysis, yang mencakup 

harmonizing strategy, naturalizing strategy, dan compromising strategy, serta (ii) functional 

analysis, yang mencakup fungsi-fungsi metaforis, sosial, dan situasional. Bab kedelapan, bab 

terakhir buku ini, diisi dengan ringkasan poin-poin penting dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya. 

Secara umum, kehadiran buku ini patut diapresiasi dan merupakan salah satu 

sumbangan penulis Indonesia dalam pengkajian alih kode. Buku ini perlu dibaca oleh 

bahasawan yang memiliki ketertarikan pada topik alih kode dan terutama para mahasiswa 

pascasarjana atau bahkan mahasiswa tingkat sarjana. Seperti yang dikemukakan di bagian muka 

resensi ini, selain hal ikhwal alih kode, buku ini mengulas bagaimana cara meneliti dan 

menganalisis topik alih kode sehingga para mahasiswa dapat belajar bagaimana meneliti satu 

topik kebahasaan secara benar dan runtut. 
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