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RINGKASAN 
 
 

 
Novel teenlit merupakan sebutan untuk genre novel remaja. Teenlit berasal dari 
kata “teen” yang berarti remaja dan “lit” yang diambil kata literature yang berarti 
tulisan atau karya tulis. Novel teenlit berarti tulisan atau karya tulis yang dibuat 
untuk remaja dan isinya pun menceritakan kehidupan remaja.Penelitian ini yang 
berjudul “Analisis bahasa Inggris dan pedagogis novel teen lit sebagai bahan 
pendamping mata kuliah translating dan literature” bertujuan untuk 
mengetahui jumlah dan tipe campur kode kata dalam novel teen lit serta 
mengetahui aspek pedagogis apa saja yang terdapat pada novel ini. Subjek 
penelitian ini adalah novel genre chick-lit : “Aviredie” karya Alline , “Grow up!” 
karya Sucia Ramadhani , “Pertama kalinya!” karya Sitta Karina dkk  dan “Oppa 
and I” karya Orizuka dan Lia Indra. Serta novel genre lad-lit : “Hidden agenda” 
karya Jacob Julian, “Marmut merah jambu” karya Raditya Dika , “School of 
Chemistry” karya Al Dhimas. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya teen-lit tersebut mengandung 
lebih banyak ungkapan outer code mixing(Bahasa Inggris) dibandingkan dengan 
inner code mixing(Bahasa Indonesia informal), serta umumnya mengandung 
aspek pedagogis yaitu sosial, budaya dan moral. Ungkapan inner code mixing 
lebih sedikit ditemukan, demikian juga dengan aspek pedagogis dalam bentuk 
moral. Novel yang paling banyak mengandung ungkapan dalam bahasa Inggris 
adalah novel “School Chemistry” dan “Pertama kalinya!”. Bagi para pendidik 
terutama guru Bahasa Inggris, bisa menggunakan novel teen-lit ini sebagai salah 
satu bahan ajar namun sebaiknya penggunaannya didampingi agar manfaatnya 
lebih positif dan penggunaan ungkapan bahasa Inggrisnya lebih efektif.  
 

 
 
Kata kunci : analisis, bahasa Inggris,aspek pedagogis, teen lit 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dari berbagai genre novel yang popular di Indonesia, genre teen lit menjadi salah satu 

genre paling popular yang digemari oleh para remaja. Ceritanya yang sederhana, berkisah 

tentang konflik dan kehidupan remaja membuat remaja mudah untuk mengaitkan diri dengan 

cerita yang terjadi di dalamnya.  

 

Novel remaja sendiri sesungguhnya bukan baru hadir sekarang ini, tetapi sudah ada sejak 

puluhan tahun yang lalu. Sekedar contoh, akhir 70-an ada karya-karya Marga T., dekade 80-an 

muncul Hilman dengan serial Lupus, awal 90-an ada Gola Gong dengan serial remaja petualang, 

“Balada Si Roy”. Memasuki tahun 2000-an karya-karya remaja semakin banyak bermunculan 

dan cukup menyedot perhatian kaum remaja, bahkan pengamat sastra.  

 

Sebagai salah satu bentuk sastra remaja, novel remaja adalah hasil karya sastra yang 

menampilkan permasalahan remaja dan berusaha untuk memenuhi selera remaja. Tema 

permasalahan yang diangkat, tokoh-tokoh, serta gaya bahasanya disesuaikan dengan selera dan 

dunia remaja. Ada beberapa istilah untuk menyebut sastra remaja, antara lain chicklit (akronim 

dari chick literature) dan teenlit (akronim dari teen literature), yang dapat diartikan sebagai 

literatur remaja. Jenis-jenis cerita remaja sendiri dapat dikelompokkan menjadi: cerita detektif, 

cerita petualangan, cerita drama percintaan atau kehidupan keluarga.  

 

Novel teenlit merupakan sebutan untuk genre novel remaja. Teenlit berasal dari kata 

“teen” yang berati remaja dan “lit” yang diambil kata literature yang berati tulisan atau karya 

tulis. Novel teenlit berati tulisan atau karya tulis yang dibuat untuk remaja dan isinya pun 

menceritakan kehidupan remaja. Novel teenlit dapat didefinisikan hasil karya sastra populer yang 

kreatif dan imajinatif pengarang, bertema kehidupan remaja dengan segala macam kisah 

yang memang dialami remaja, mulai proses mencari jati diri, persahabatan sampai 

dengan kisah-kisah cinta dengan cerita yang berbeda.   
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“Teen Lit” atau “teen literature” adalah kisah novel remaja yang terkenal mulai tahun 

2000-an. Novel Teen Lit pertama yang keluar pada awal tahun 2000-an adalah novel “DeaLova” 

yang laris terjual sebanyak 10.000 eksemplar. Karena kisahnya yang cenderung ringan dan 

terkadang terkesan hedonis, menimbulkan banyak pertentangan antara pembacanya dan para 

pengamat. Meskipun teen-lit dan chick-lit tidak selalu hanya dibaca oleh pembaca usia remaja 

saja, namun banyak pengamat sastra mengatakan bahwa teen-lit adalah karya sastra rendah dan 

tidak berbobot (http://www.binasyifa.com/279/51/27/fenomena-buku-novel-remaja-teenlit.htm). 

Menurut editor penerbit Gagas Media, Denny Indra S, buku-buku jenis ini menjadi populer 

karena tidak dibebani misi macam-macam. ”Tidak ada struktur cerita yang kompleks, 

perenungan mendalam, atau gagasan tertentu yang ingin disampaikan.” tuturnya. ”Chicklit dan 

teenlit lebih menyerupai catatan harian yang dinovelkan.” Namun, lain pendapat Siska Yuanita, 

copy editor Gramedia. Penerbit ini juga banyak menelurkan chicklit yang laku keras di pasar. 

Menurut Siska, keberhasilan chicklit tidak tergantung pada berat atau ringannya bobot gagasan 

yang ingin disampaikan. ”Semua itu masalah cara penyampaian. Gagasan yang berat sekalipun, 

jika disampaikan secara ngepop, akan terasa ringan,” jelasnya. 

(https://houseofreadinc.wordpress.com/2008/06/26/fenomena-teenlit/) 

Dalam teen-lit juga, cukup banyak campur kode kata antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

yang terdapat didalamnya yang dimaksudkan agar sesuai dengan konteks bahasa remaja. 

Contohnya yang terdapat dalam novel “Imajinatta” karya Mia Arsjad berikut ini : 

“Siapa tahu kali ini dreams come true !” 

“Kamu udah tahu namaku kan?”jawabnya sok flirting 

“Makasih ya. You’re the bestfriend ever deh” 

Campur kode merupakan situasi penggunaan suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Hal ini juga 

dapat dikatakan sebagai pencampuran bahasa. Campur kode dapat juga dinyatakan pemakaian 

dua bahasa atau lebih atau dua varian bahasa dalam suatu situasi tertentu. Berdasarkan KBBI 
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(2005:190) “Campur kode merupakan penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain 

untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, pemakaian kata, klausa, idiom, dan sapaan.” 

Ujaran dalam dialog dan narasi yang terdapat dalam novel teen-lit yang banyak diselipi oleh 

campur kode kata ini menarik untuk diteliti. Ditambah lagi, kandungan teen-lit yang erat 

kaitannya dengan kehidupan remaja dapat bermanfaat sebagai bahan ajar di kelas dan 

mengenalkan remaja kepada kehidupan. Melalui jalinan cerita yang ada, pembaca (remaja) 

disuguhi berbagai persoalan serta bagaimana tokoh-tokoh yang ada dalam cerita berupaya 

mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Dari sini, secara tidak langsung remaja 

mengenal berbagai masalah remaja sekaligus belajar mengatasinya. Bahkan, dalam novel-novel 

remaja tersebut sering pula ditemukan hal-hal yang sangat inspiratif dan sangat kuat dalam 

memberikan motivasi bagi pembacanya. 

Dan campur kode kata bahasa Inggris yang terdapat dalam teenlit ini bisa bermanfaat dalam 

beberapa hal antara lain : 

1. Membantu dalam mata kuliah Translating sebagai salah satu bahan penerjemahan 

2. Membantu dalam mata kuliah Literature sebagai salah satu sarana apresiasi sastra 

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka  kami tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul :  

“ANALISIS BAHASA INGGRIS DAN PEDAGOGIS DALAM NOVEL TEEN LIT SEBAGAI 

BAHAN PENDAMPING MATA KULIAH TRANSLATING DAN LITERATURE” 

1.2 Rumusan Masalah 

            Untuk lebih memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui berapa banyakah jumlah campur kode kata serta tipe campur kode 

kata yang terdapat dalam novel teen lit. 

2. Serta mengetahui apa saja aspek pedagogis yang terkandung dalam novel teen lit.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

             Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui jumlah dan tipe campur kode kata dalam novel teen lit 

2. Mengetahui aspek pedagogis yang terdapat pada novel teen lit 

 

1.4 Luaran Penelitian 

Adapun luaran dari penelitian ini adalah:  

1. Desiminasi hasil penelitian dalam Seminar Hasil Penelitian 

2. Publikasi dalam Jurnal Ilmiah/Prosiding. 

3. Buku daftar kata bahasa Inggris yang kerap muncul dalam novel teen lit sebagai buku 

pendamping pembelajaran literature dan translating di STKIP Siliwangi Program Studi 

Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia.  

 

1.5 Ruang lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Subyek penelitian adalah novel teen lit yaitu yang terdiri atas : 

1) Novel chick-lit 

2) Novel lad-lit 

b. Menganalisa kalimat bahasa Inggris dalam novel tersebut berdasarkan teori Suwito(1985) 

c. Nilai-nilai pendidikan dalam novel sebagai berikut (Andika,2010): nilai pendidikan 

religius, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial serta nilai pendidikan budaya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Campur Kode 

Campur kode merupakan situasi penggunaan suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Hal ini 

juga dapat dikatakan sebagai pencampuran bahasa. Campur kode dapat juga dinyatakan 

pemakaian dua bahasa atau lebih atau dua varian bahasa dalam suatu situasi tertentu. 

Berdasarkan KBBI (2005:190) “Campur kode merupakan penggunaan satuan bahasa dari satu 

bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, pemakaian kata, 

klausa, idiom, dan sapaan.” Berdasarkan konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa campur kode 

merupakan peristiwa pencampuran bahasa pada situasi atau konteks tertentu. Pencampuran 

bahasa tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap konteks atau 

maksud yang ingin disampaiakn dalam pembicaraan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 

campur kode menitikberatkan pada penggunaan atau pemakaian satuan bahasa ke dalam bahasa 

lain berdasarkan situasi tertentu dan bertujuan memperluas gaya atau memperindah situasi tutur.  

            Menurut Nababan (1986:32) “Campur bahasa merupakan mencampur dua atau lebih 

bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindakan bahasa (speech act atau discourse) tanpa ada 

sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa itu. Dalam keadaan 

yang demikian, hanya kesantaian penutur dan atau kebiasaannya yang dituruti.” Berdasarkan 

peryataan tersebut dapat dinyatakan bahwa pencampuran bahasa tidak dipengaruhi oleh situasi 

berbahasa. Hal ini tidak sejalan dengan konsep campur kode yang ada dalam KBBI yang telah 

dikemukakan. Berdasarkan konsep Nababan mengenai campur kode, situasi tutur tidak berperan 

penting dalam mempengaruhi campur tutur. Justru kesantaian dan kebiasaanlah yang 

menentukan atau mempengaruhi seseorang dalam melakukan campur kode. Auzar dan 

Hermandra (2006:49) memperjelas bahwa campur kode adalah kegiatan mencampur dua bahasa 

atau lebih dalam suatu tindakan berbahasa.  

Nababan (1986:32), ciri yang menonjol dalam peristiwa campur kode adalah kesantaian 

atau situasi informal. Jadi, campur kode umumnya terjadi saat berbicara santai, sedangkan pada 

situasi formal hal ini jarang sekali terjadi. Apabila dalam situasi formal terjadi campur kode, hal 

ini disebabkan tidak adanya istilah yang merajuk pada konsep yang dimaksud. Seperti telah 
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disebutkan bahwa kode dapat berupa idiolek, dialek, register, tindak tutur, ragam, dan registrasi, 

maka unsur-unsur yang bercampur pun dapat berupa varian bahasa maupun bahasa itu sendiri.  

Berdasarkan beberapa konsep mengenai campur bahasa dapat dapat dinyatakan membali 

bahwa campur kode merupakan penggunaan atau pemakaian dua bahasa atau lebih dalam situasi 

tertentu. Pemakaian dua bahasa atau lebih ini dapat berwujud kata, frase, klausa, ungkapan, dan 

idiom. Pemakaian hal-hal tersebut bertujuan menimbulkan gaya terhadap sebuah tuturan.  Gaya 

atau cara yang digunakan dihubungkan dengan wujud campur kode, dan membatasi wujud 

campur kode tersebut terhadap situasi dan tidak lagi menduduki fungsi-fungsi sendiri. 

 

B.Tipe Campur Kode 

 

Menurut Suwito (1985) apabila terdapat dua bahasa atau lebih digunakan secara 

bergantian oleh penutur yang sama akan terjadi kontak bahasa. Sehingga terjadilah adanya 

campur kode dan alih kode tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka terjadilah peristiwa 

saling kontak antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya (language contacts) dalam 

peristiwa komunikasi. Alih kode dan campur kode selalu melekat pada kehidupan sehari-hari 

terutama dalam percakapan dengan orang lain.  

 

Campur kode terjadi begitu saja tanpa motivasi yang jelas dan faktor penyebab yang jelas 

pula. Menurut Krisdalaksana (1993) yang menyatakan bahwa campur kode adalah penggunaan 

satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. 

 

Berdasarkan sifatnya, alih kode dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, alih kode intern 

dan alih kode ekstern. Alih kode intern adalah alih kode yang terjadi antar bahasa-bahasa daerah 

dalam satu bahasa nasional, misalnya bahasa Jawa dan bahasa Madura. Alih kode ekstern 

merupakan alih kode yang terjadi antara bahasa asli dengan bahasa asing, misalnya bahasa 

Indonesia dengan bahasa Inggris.Hal ini sesuai dengan pendapat Soewito yang membedakan alih 

kode menjadi dua macam, yaitu alih kode intern dan alih kode ekstern. 
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Contoh inner code mixing :  

“Gua akan muterin lagunya Jason Mraz” 

Contoh outer code mixing : 

“All right next insan muda” 

 

C.Teen Lit 

 

Secara etimologi, teenlit adalah akronim dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu 

teenager ('belasan tahun') dan literature ('kesusastraan'). Mengacu pada pengertian tersebut, 

teenlit dapat diartikan sebagai bacaan yang bersegmentasi remaja (belasan tahun) yang 

mengangkat kehidupan remaja.  

 

Membicarakan teenlit tentu tak bisa lepas dari chicklit. Perbedaannya, chicklit diarahkan pada 

pasar gadis dewasa 17-26 tahun, sedangkan teenlit untuk kaum wanita yang lebih belia, seusia 

murid SMP-SMA (2005, www.suaramerdeka.com). Belakangan ini tak sulit untuk mengenali 

keduanya, sebab selalu tertera tulisan ”Teenlit” atau ”Chicklit” pada setiap sampul depannya.  

 

Dalam beberapa pembahasan mengenai teenlit disebutkan bahwa teenlit pertama kali muncul di 

Amerika Serikat. Novel Bridget Jone’s Diary karya Helen Fielding tahun 1996, yang kemudian 

menjadi bestseller pada tahun 1998, dinilai sebagai pelopor genre ini. Kesuksesan Bridget Jone’s 

Diary diikuti oleh Shopaholic, Can You Keep a Secret, Shopie’s World hingga Princess’ Diary.  

 

Di Indonesia sendiri, teenlit tidaklah muncul secara tiba-tiba. Pada akhir tahun 1986 muncullah 

novel remaja ,Tangkaplah Daku kau Kujitak karya Hilman Hariwijaya. Novel remaja ini 

mengisahkan seorang remaja laki-laki SMA (bernama Lupus) dalam menjalani hari-

harinya.Tangkaplah Daku Kau Kujitak yang terbit pada bulan Desember 1986 dicetak, oleh PT. 

Gramedia, sebanyak 5.000 eksemplar yang habis dalam waktu kurang dari satu minggu dan 

dalam jangka waktu dua bulan terjual lebih dari 22.500 eksemplar (www.gramedia.com).  
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Nampaklah bahwa sebenarnya bentuk penulisan teenlit sudah dikenal di Indonesia, bahkan lebih 

dulu daripada Amerika Serikat, hanya pada waktu itu memang belum ada istilah untuk 

menyebutnya. Menurut Hikmat Kurnia (www.republika.co.id/koran_detail), sejak hilangnya 

Lupus praktis tidak ada lagi karya-karya sejenis di Indonesia, hingga muncullah Dealova karya 

Dyan Nuranindya. meski alurnya biasa saja. Sejak April 2004, Dealova telah memasuki cetakan 

kelima. Munculnya Dealova diikuti oleh Cintapuccino, Me versus High Heels (Aku vs Sepatu 

Hak Tinggi) dan karya-karya sejenis lainnya.  

 

Kesuksesan karya-karya tersebut antara lain karena mempunyai ciri-ciri sebagai novel remaja, 

yakni:  

 1. tunduk kepada selera pasar  

 2. alur yang dibuat sederhana  

 3. lebih mudah dibaca dan dinikmati  

 4. adanya tokoh-tokoh ideal  

 5. bahasanya komunikatif  

 

Genre dalam teen lit yang cukup popular antara lain : 

1. Chick lit, yang menceritakan seputar kehidupan wanita muda 

2. Lad Lit, merupakan kebalikan dari chick lit dan menceritakan mengenai seputar 

kehidupan pemuda 

Dua genre ini yang akan dibahas dalam penelitian ini.  

 

D.Macam-macam nilai pendidikan 

Dalam karya sastra, berbagai nilai hidup dihadirkan karena hal ini merupakan hal positif 

yang mampu mendidik manusia, sehingga manusia mencapai hidup yang lebih baik sebagai 

makhluk yang dikaruniai oleh akal, pikiran, dan perasaan. Novel merupakan salah satu bentuk 

karya sastra yang banyak memberikan penjelasan secara jelas tentang sistem nilai. Nilai itu 

mengungkapkan perbuatan apa yang dipuji dan dicela, pandangan hidup mana yang dianut dan 
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dijauhi, dan hal apa saja yang dijunjung tinggi. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam novel 

sebagai berikut (Andika,2010): 

a. Nilai Pendidikan Religius 

Religi merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara mendalam dalam lubuk hati manusia 

sebagai human nature. Religi tidak hanya menyangkut segi kehidupan secara lahiriah melainkan 

juga menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam integrasinya hubungan ke 

dalam keesaan Tuhan (Rosyadi, 1995: 90). Nilai-nilai religious bertujuan untuk mendidik agar 

manusia lebih baik menurut tuntunan agama dan selalu ingat kepada Tuhan. Nilai-nilai religius 

yang terkandung dalam karya sastra dimaksudkan agar penikmat karya tersebut mendapatkan 

renungan-renungan batin dalam kehidupan yang bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai 

religius dalam sastra bersifat individual dan personal. 

b. Nilai Pendidikan Moral 

Moral merupakan sesuatu yang igin disampaikan pengarang kepada pembaca, merupakan makna 

yang terkandung dalam karya sastra, makna yang disaratkan lewat cerita. Moral dapat dipandang 

sebagai tema dalam bentuk yang sederhana, tetapi tidak semua tema merupakan moral (Kenny 

dalam Nurgiyantoro, 2005: 320). Moral merupakan pandangan pengarang tentang nilai-nilai 

kebenaran dan pandangan itu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Hasbullah (2005: 194) 

menyatakan bahwa, moral merupakan kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan 

yang buruk. Nilai moral yang terkandung dalam karya sastra bertujuan untuk mendidik manusia 

agar mengenal nilai-nilai etika merupakan nilai baik buruk suatu perbuatan, apa yang harus 

dihindari, dan apa yang harus dikerjakan, sehingga tercipta suatu tatanan hubungan manusia 

dalam masyarakat yang dianggap baik, serasi, dan bermanfaat bagi orang itu , masyarakat, 

lingkungan, dan alam sekitar. Uzey (2009: 2) berpendapat bahwa nilai moral adalah suatu bagian 

dari nilai, yaitu nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia.moral selalu 

berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan 

dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah 

laku kehidupan kita sehari-hari. 
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c. Nilai Pendidikan Sosial 

Kata “sosial” berarti hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat/ kepentingan umum. Nilai sosial 

merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku 

sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada 

hubungannya dengan orang lain, cara berpikir, dan hubungan sosial bermasyarakat antar 

individu. Nilai sosial yang ada dalam karya sastra dapat dilihat dari cerminan kehidupan 

masyarakat yang diinterpretasikan (Rosyadi, 1995: 80).  

d. Nilai Pendidikan Budaya 

Nilai-nilai budaya menurut Rosyadi (1995:74) merupakan sesuatu yang dianggap baik dan 

berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa yang belum tentu dipandang baik 

pula oleh kelompok masyarakat atau suku bangsa lain sebab nilai budaya membatasi dan 

memberikan karakteristik pada sutu masyarakat dan kebudayaannya. 

Nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat, hidup dan berakar dalam alam 

pikiran masyarakat, dan sukar diganti dengan nilai budaya lain dalam waktu singkat. Adapun 

nilai-nilai budaya yang terkandung dalam novel dapat diketahui melalui penelaahan terhadap 

karakteristik dan perilaku tokoh-tokoh dalam cerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14	

	

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena penelitian ini berkaitan dengan data penelitian 

yang tidak berupa angka tetapi berupa wacana (teks).  

 

Oleh karena itu, hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk deskripsi data-data yang sudah 

dibatasi dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini dirumuskan setelah 

semua data dianalisis. Penulis memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini  

dimaksudkan untuk mendeskripsikan aspek bahasa serta pendidikan dari novel teen lit yang 

menjadi subjek penelitian. 

 

3.2.  Subyek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian utama dalam penelitian ini adalah  novel teen lit, yang 

difokuskan pada genre chick lit dan lad lit. 

Chick lit : 

1) “Aviredie” karya Alline – terbitan Mizan 

2) “Grow up!” karya Sucia Ramadhani – terbitan Mizan 

3) “Pertama kalinya!” karya Sitta Karina dkk – terbitan Gramedi Pustaka Utama 

4) “Oppa and I” karya Orizuka dan Lia Indra – terbitan Haru 

Lad lit: 

1) “Hidden agenda” karya Jacob Julian – terbitan Bukune 

2) “Marmut merah jambu” karya Raditya Dika – terbitan Gagas Media 

3) “School of Chemistry” karya Al Dhimas– terbitan Gagas Media 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (1990:134), teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan harus sesuai dengan tujuan. 
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Teknik yang dipilih untuk setiap variabel bergantung pada berbagai faktor terutama jenis data 

dan ciri responden.  Berbagai  metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah 

seperti angket (questioner), pengamatan atau observasi (observation), ujian tes atau tes (test), 

dokumentasi (documentation), dan lain sebagainya.  

 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat. Teknik catat  dipergunakan 

untuk memperoleh data-data yang terdapat dalam objek penelitian (novel teenlit). 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data antara lain : 

1.  Menganalisa penggunaan bahasa Inggris yang ada pada novel serta memastikan ketepatannya 

dari segi grammatical dan English expression.  

2.  Menganalisa nilai pedagogis dalam teen lit yang terdiri atas :  nilai pendidikan religious, 

moral, budaya dan sosial. 

3. Menarik kesimpulan. 

 

3.5 Prosedur  Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan tim peneliti terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data berupa kutipan-kutipan yang menunjukkan 

penggambaran nilai pedagogis serta code mixing dalam novel teen lit yang menjadi subjek 

penelitian 

2. Penyeleksian data 

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diseleksi serta dipilah-pilah mana saja yang akan 

dianalisis. 

3. Menganalisis data yang telah diseleksi. 

4. Membuat laporan penelitian. 

Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari serangkaian proses penelitian yang  kemudian 

dikembangkan menjadi jurnal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

Yang menjadi subjek penelitian utama dalam penelitian ini adalah  novel teen lit, yang 

difokuskan pada genre chick lit dan lad lit. 

 

Chick lit : 

1) “Aviredie” karya Alline – terbitan Mizan 

2) “Grow up!” karya Sucia Ramadhani – terbitan Mizan 

3) “Pertama kalinya!” karya Sitta Karina dkk – terbitan Gramedi Pustaka Utama 

4) “Oppa and I” karya Orizuka dan Lia Indra – terbitan Haru 

Lad lit: 

5) “Hidden agenda” karya Jacob Julian – terbitan Bukune 

6) “Marmut Merah Jambu” karya Raditya Dika – terbitan Bukune 

7) “School chemistry” karya Al Dhimas -  terbitan Gagas Media  

 

Novel akan dianalisis berdasarkan identitas novel, ujaran/kalimat bahasa Inggris yang terdapat 

dalam novel tersebut serta aspek pedagogis yang terdapat di dalamnya untuk kemudian diambil 

kesimpulan.  

 
A.Chick-lit “Oppa and I” 

 
1.Identitas Novel 

Penulis : Orizuka dan Lia Indra Andriana 

Penerbit : Haru 

Tahun : 2011 

Tebal : 156 halaman 

Sinopsis :  
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Park Jae In dan Park Jae Kwon adalah sepasang saudara kembar, mereka tinggal terpisah karena 

orang tua mereka memutuskan untuk berpisah. Park Jae In ikut tinggal bersama ibunya di Jakarta 

sementara Park Jae Kwon tinggal di Korea bersama bapaknya. Setelah 5 tahun berlalu, kedua 

orang tuanya bersama kembali dan tinggal di Korea. Namun Park Jae In merasa keluarganya 

telah banyak berubah, sehingga ia menarik diri dan tidak ingin bergaul bersama keluarga dan 

teman-teman di sekolahnya. Lambat laun kepribadian Park Jae Kwon yang ceria meluluhkan hati 

saudara kembarnya, sehingga mereka berbaikan dan menjadi saudara yang lebih baik bagi satu 

sama lain. 

 

2.Temuan alih kode dalam novel “Oppa and I” :  

No Data Jenis 
1 “Eomma, please deh !” (hal.6) Outer code mixing 
2 “..hanya untuk mengecek perkembangan amusement park di 

Halyuwood” (hal.18) 
Outer code mixing 

3 “sebuah karakter film animasi terkenal yang dijadikan landmark di 
Halyuwood”(hal.18) 

Outer code mixing 

4 “Kenapa mood Jae in bisa tiba-tiba berubah seperti ini?”(hal.20) Outer code mixing 
5 “Mengikuti camping di sekolah”(hal.21) Outer code mixing 
6 “Kalau saja ayahnya bukan workaholic”(hal.22) Outer code mixing 
7 “Jae In sekarang berada di atap yang bisa digunakan sebagai lapangan 

basket outdoor”(Hal.34) 
Outer code mixing 

8 “Melihat Jae Kwon menyambut high-five dari para gadis yang berteriak 
girang”(hal.35) 

Outer code mixing 

9 “Eomma tidak tahu anak laki-laki Eomma sebegini kerennya”(hal.36) Inner code mixing 
10 “Ketua kelas sepertinya tidak cocok mendengarkan lagu girlband apalagi 

sampai menari seperti tadi”(hal.42) 
Outer code mixing 

11 “Jae In menatap action figure itu selama beberapa saat”(hal.45) Outer code mixing 
12 “Tahun lalu ia ditolak mengikuti casting karena dianggap belum cukup 

umur”(hal.49) 
Outer code mixing 

13 “Ada pertandingan yang masih harus ia kejar, setidaknya sampai ia berani 
membuang image yang selama ini ia jaga”(hal.52) 

Outer code mixing 

14 “Kau tampak seperti zombie” (hal.63) Outer code mixing 
15 “Mereka mengadakan pertunjukkan berdasarkan feeling saja”(hal.71) Outer code mixing 
 
3.Analisis aspek pedagogis dari Novel “Oppa and I”: 

Ada 4 aspek pedagogis yang akan dianalisis kandungannya dalam novel ini, yaitu religius, moral, 

sosial dan budaya. Untuk religius tidak ditemukan adanya aspek ini, namun untuk aspek sosial 
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ditemukan yaitu bahwa Park Jae In dan Park Jae Kwon berusaha menjalin hubungan yang baik 

antar teman-teman sekolah dan keluarganya. Untuk moral, adegan Park Jae In membela 

temannya yang dibully oleh seniornya adalah salah satu penggambaran dilemma moral yang 

cukup baik. Untuk budaya, karena novel ini bertema Korea maka cukup banyak ekspresi dalam 

bahasa Korea yang bisa ditemukan lengkap dengan artinya. Antara lain judulnya sendiri “Oppa 

and I”. Oppa adalah kata sapaan kepada Kakak laki-laki dalam Bahasa Korea. Ekspresi lain 

antara lain : “dwasseo”(sudahlah), “naega eonje”(kapan aku mengatakan itu),”geuraseo”(lalu) 

dan lain-lain. 

 

4.Kesimpulan yang didapat dari Novel “Oppa and I” yaitu : 

1. Memiliki 14 kalimat outer code mixing dan 1 inner code mixing 

2. Memiliki kandungan aspek pedagogis dari segi moral, sosial dan budaya 

3. Ceritanya sederhana, banyak mengandung eskpresi bahasa Korea yang bisa bermanfaat 

bagi mereka yang menyukai Hallyu Wave(K-pop Wave) namun juga dengan banyaknya 

ekpresi bahasa Korea ini mungkin malah akan membuat beberapa pembaca kesulitan 

dalam membacanya. 

4. Tidak terlalu banyak mengandung ungkapan bahasa Inggris dan tidak membahas banyak 

budaya Inggris, namun novel ini merupakan salah satu novel popular yang bertema-kan 

Korea seperti beberapa novel lainnya setelah demam Korea mulai melanda Indonesia.  

 
B.Chick-lit “Grow Up!” 

 
1.Identitas Novel 

Penulis : Sucia Ramadhani 

Penerbit : Mizan 

Tahun : 2014 

Tebal :  178 halaman 

Sinopsis :  
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Fanny dan teman-temannya dalam ekskul “Magazine School” sedang sibuk mempersiapkan edisi 

baru untuk diterbitkan. Namun menjelang deadline, ternyata ada seseorang yang mencuri yang 

artikel-artikel yang sedang mereka kerjakan. Setelah diteliti lebih lanjut, akhirnya mereka 

menemukan bahwa pelakunya adalah Fanisa, seorang gadis yang iri pada ekskul “Magazine 

school”. Setelah itu akhirnya mereka saling memaafkan dan ekskul “Magazine school” berjuang 

mengikuti lomba majalah sekolah level nasional. Dengan berbagai perjuangan dan dukungan dari 

para orang tua serta pihak guru di sekolah, ekskul “Magazine School” ini akhirnya 

memenangkan lomba sebagai juara pertama.  

 

2.Temuan alih kode dalam novel “Grow up ! ” :  

No Data Jenis 
1 “Aku mau nyelesain pekerjaan, soalnya kemarin pulang malam”(hal.12) Inner code mixing 
2 “Entar deh”(hal.12) Inner code mixing 
3 “Feeling aku sudah dikumpulkan kemarin”(hal.13) Outer code mixing 
4 “Ih dia mah telmi!”(Hal.14) Inner code mixing 
5 “Mungkin kebuang sama Mang Ujang”(hal.15) Inner code mixing 
6 “Walaupun dikasih PR IPS banyak banget”(hal.16) Inner code mixing 
7 “Ada dua anak laki-laki asyik makan mie ayam sambil ketawa 

ngakak”(hal.16) 
Inner code mixing 

8 “Kebetulan gua mau ngomong sesuatu”(hal.16) Inner code mixing 
9 “What? Oh nooo !” (hal.17) Outer code mixing 
10 “Sini deh pada deket”(Hal.18) Inner code mixing 
11 “Tuh kan bener!”(Hal.17) Inner code mixing 
12 “Kami enggak bakal menyerah begitu aja”(Hal.18) Inner code mixing 
13 “Hakikal yang tadinya nenukuju semangat full, kini semangatnya turun 

drastis”(hal.19) 
Outer code mixing 

14 “Calwa hanya berkata enggak jelas”(hal.19) Inner code mixing 
15 “Ya ampun lagi ngapain kalian?”(hal.20) Inner code mixing 
16 “Aku senang dengan suasana akrab, gokil dan tentunya kompak” 

(hal.21) 
Inner code mixing 

17 “Banyak teman sekolah yang nge-fan sama kakak”(hal.26) Outer code mixing 
18 “Tau enggak siapa pelakunya?”(hal.28) Inner code mixing 
19 “Memakai topi dengan tulisan so bad”(hal.29) Outer code mixing 
20 “Mana mungkin Fanisa pake gelang”(hal.32) Inner code mixing 
21 “Ngarang lo”(hal.34) Inner code mixing 
22 “Tega banget!”(hal.35) Inner code mixing 
23 “Enggak mungkin Shany, dia kan baik banget!”(hal.36) Inner code mixing 
24 “Tulisan apa? Kita lihat kemaren nggak ada tulisan. Ngaco Inner code mixing 
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kamu”.(hal.37) 
25 “Kamu lebih mihak Fanisa daripada kita?”(hal.40) Inner code mixing 
26 “Kamu masuk lewat belakang alias nyogok!”(hal.41) Inner code mixing 
27 “Dia mendapatkan kunci ketiga yang di-copy dari kunci Mang 

Ujang”.(hal.42) 
Outer code mixing 

28 “Awas tuh anak kalau ketemu lagi gua jadiin perkedel!”(hal.45) Inner code mixing 
29 “Kenapa Tuhan ciptain orang kayak gitu?”(hal.46) Inner code mixing 
30 “Alunan lagu dari handphone membuatku melupakan waktu”(hal.48) Outer code mixing 
31 “Tadinya aku mau bareng kakak”(hal.49) Inner code mixing 
32 “Gua telat gara-gara tugas” (hal.50) Inner code mixing 
33 “Kami akan siapkan se-perfect mungkin”(hal.56) Outer code mixing 
34 “Gua ganteng kan?”(hal.58) Inner code mixing 
35 “Setelah selesai mencoret-coret note, aku memikirkan sesuatu untuk 

lomba”(Hal.60) 
Outer code mixing 

36 “Kita urusin lomba majalah”(hal.62) Inner code mixing 
37 “Biarin aja”(hal.64) Inner code mixing 
38 “Napa tuh si Tarie?”(hal.65) Inner code mixing 
39 “I tell one time yeah!”(hal.67) Outer code mixing 
40 “Ilmi menoleh kearah tongkrongan Fanisa”(hal.69) Inner code mixing 
41 “Udah jangan diladenin anak kaya gitu mah”(hal.70) Inner code mixing 
42 “Tapi whatever lah itu urusan dia”(hal.73) Outer code mixing 
43 “Whatever lah”(hal.78) Outer code mixing 
44 “Please deh”(hal.79) Outer code mixing 
45 “Anak-anak lagi pada gokil”(hal.79) Inner code mixing 
46 “Buatlah se-perfect mungkin” (hal. 84) Outer code mixing 
47 “Dinda mempunyai pekerjaan double”. (hal. 90) Outer code mixing 
48 “Jangan kecapean” (hal.98) Inner code mixing 
49 “Peace kak !”(hal.99) Outer code mixing 
50 “Swear saya mau jadi pengurus”(Hal.103) Outer code mixing 
51 “Otto hanya menganggukan kepala sambil mengangkat jempol dengan 

gaya sok cool”(hal.110) 
Outer code mixing 

52 “Ini refreshing terakhir kami”(hal.111) Outer code mixing 
53 “Deadlinenya satu hari lagi”(hal.115) Outer code mixing 
54 “Aku yang dicuekin jadi geram”(hal.115) Inner code mixing 
55 “Oh God,satu langkah lagi menuju kemenangan”(Hal.133) Outer code mixing 
56 “Ternyata perjuanganku enggak sia-sia meski harus tiga hari dua malam 

ngedit ini itu”(hal.133) 
Outer code mixing 

57 “Ayahku seperti berteriak saat naik roller coaster saat mengetahui 
sekolah kami masuk tiga besar”(Hal.136) 

Outer code mixing 

58 “Kamu enggak bakal bisa licik-licikin kami lagi”(Hal.137) Inner code mixing 
59 “Mereka tidak bisa menahan tawa yang sudah full”(Hal.138) Outer code mixing 
60 “Udahlah kita positive thinking aja !”(hal.148) Outer code mixing 
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61 “Saking nervous sampai keringatan”(hal.149) Outer code mixing 
62 “Aku masih tidak percaya dengan miracle from God”(hal.153) Outer code mixing 
63 “Semua itu perlu waktu dan kamipun begitu. Grow up!”(hal.177) Outer code mixing 
 
3.Analisis aspek pedagogis dari Novel “Oppa and I”: 

Ada 4 aspek pedagogis yang akan dianalisis kandungannya dalam novel ini, yaitu religius, moral, 

sosial dan budaya. Aspek religius ditemukan dalam adegan-adegan ketika Fanny berdoa kepada 

Tuhan YME agar kegiatan magazine school mereka berjalan dengan baik dan lancar.  Adegan 

dimana anggota “Magazine school” memaafkan Fanisa sebagai gadis yang menjahati mereka 

adalah salah satu bentuk aspek moral yang bisa ditemukan. Adegan lain adalah saat mereka 

membantu rekan mereka yang kecanduan narkoba. Untuk sosial, adegan mereka berkomunikasi 

antara anggota ekskul dan berkomunikasi dengan ekskul yang sama dari sekolah lain adalah 

bentuk sosial lain. Untuk budaya, beberapa artikel yang dimuat dalam majalah “Magazine 

School”  menggambarkan budaya Indonesia , terutama dari segi tempat pariwisata dan 

sejarahnya.  

 

4.Kesimpulan yang didapat dari Novel “Grow up ! ” yaitu : 

1. Memiliki 34 kalimat inner code mixing dan 29 kalimat outer code mixing 

2. Memiliki 4 aspek pedagogis dari aspek religi, sosial, budaya dan moral.  

3. Sucia Ramadhani adalah salah satu penulis Teen Lit Mizan yang cukup aktif dan sudah 

menghasilkan 8 novel teen-lit Mizan dengan genre yang berbeda-beda karena itu 

keseluruhan novel ini terjalin dengan baik dengan banyaknya kalimat mengandung inner 

code dan outer code dengan cukup baik. Hanya satu kalimat outer code yang kurang tepat 

secara grammatical yaitu “I tell one time” yang terdapat di halaman 67. Yang tepat adalah 

“I tell one more time”(biar saya ceritakan satu kali lagi).  

4. Untuk inner code mixing disesuaikan dengan gaya bahasa remaja pada umumnya, untuk 

outer code mixing yang sering dimunculkan adalah “whatever”, yang artinya “terserah”. 

 
C.Chick-lit “What friends are for” 

 

1.Identitas Novel 
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Penulis : Yoviena Kusuma 

Penerbit : Mizan 

Tahun : 2014 

Tebal :  156 halaman 

Sinopsis :  

Berkisah mengenai 6 gadis yang bernama D’Alexandra Fransiska, Verlyna Ramos Presticya, 

Laura Lavigne, Ayra Grace, Clara Angelina dan Beferly Juliana yang berteman dan bersekolah 

di suatu asrama  bernama Titania Boarding Secondary School dan menjalani kehidupan sebagai 

siswa dan saling bersahabat. 

 

2.Temuan alih kode dalam novel “What friends are for ” :  

No Data Jenis 
1 “Terlahir sebagai British, dia selalu berglitter” (hal.16) Outer code mixing 
2 “Seorang New Yorker, friendly” (hal.16) Outer code mixing 
3 “Hobinya mengoleksi sneakers dan boots berwarna warni sesuai trend” 

(hal.17) 
Outer code mixing 

4 “Memiliki jiwa adventure”(hal.17) Outer code mixing 
5 “Her lucky color is green” (hal.17) Outer code mixing 
6 “She has lived in la-la land (Los Angeles) with her family except for 

now” (Hal.18) 
Outer code mixing 

7 “The pinky girl yang alergi kismis” (hal.18) Outer code mixing 
8 “Suara apa itu? Ghost?” (hal.21) Outer code mixing 
9 “Lyna, what’s up?” (hal.21) Outer code mixing 
10 “What? Itu kamar kosong bekas gudang kan?” (hal.21) Outer code mixing 
11 “Entar kita lanjutin”(hal.22) Inner code mixing 
12 “Mereka berempat terlihat sangat menawan dan very beautiful!”. 

(hal.24) 
Outer code mixing 

13 “Kenapa kamu bisa dapat segitu?” (hal.26) Inner code mixing 
14 “Ternyata feeling Lyna benar, suara tangisan bayi terdengar sangat jelas” 

(hal.27) 
Outer code mixing 

15 “I don’t know. Let get to her” (hal.28) Outer code mixing 
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16 “Yes I know, she is Mrs.Flanisca. Why?”(hal.28) Outer code mixing 
17 “Ooo…enggak apa-apa” (hal.30) Inner code mixing 
18 “Aku harus cepetan mandi”(hal.32) Inner code mixing 
19 “Tubuhku yang harum cologne jadi bau keringat” (hal.35) Outer code mixing 
20 “Tunggu sebentar,aku panggil Sir Pablo security kita” (hal.36) Outer code mixing 
21 “Student, pay attention please” (hal.38) Outer code mixing 
22 “Yes,Miss.What’s up?” (hal.38) Outer code mixing 
23 “Entar aku nangis lagi” (hal.40) Inner code mixing 
24 “Kamu tadi pagi enggak mandi?” (hal.40) Inner code mixing 
25 “Waw, lavender. I like it, thanks !” (hal.41) Outer code mixing 
26 “Laura boring diam-diaman di pesawat”( Hal.43) Outer code mixing 
27 “It’s very easy ! The answer is Jambu !” (hal. 44) Outer code mixing 
28 “Yes Laura, are you ready?” (hal.45) Outer code mixing 
29 “Apaan sih kamu ini”(hal.45) Inner code mixing 
30 “Excuse me Sir can you help me?”(hal. 46) Outer code mixing 
31 “Salah satu tempat kunjungan yaitu Loving care, so ?” (hal.46) Outer code mixing  
32 “Oh God, sungguh kasihan anak-anak ini”(hal.47) Outer code mixing 
33 “By the way, Stralet lahir tahun berapa?” (hal.49) Outer code mixing 
34 “Star berjanji nggak akan ngecewain mereka berdua” (hal.49) Inner code mixing 
35 “Seorang gadis yang terkenal manja dan sombong namun tetap friendly” 

(hal. 54) 
Outer code mixing 

36  “Of course, now choose the clothes baby” (hal.56) Outer code mixing 
37 “Padahal aku pengin banget” (hal.61) Inner code mixing 
38 “Kalau enggak aku habisin” (hal.61) Inner code mixing 
39 “Aku sudah nawarin teh apel ke kamu” (hal.62) Inner code mixing 
40 “Aku enggak mau persahabatan kalian hancur gara-gara aku” (hal.63) Inner code mixing 
41 “Ih lucu banget!” (hal.67) Inner code mixing 
42 “Enggak bisa, dia sudah ada di tanganku” (hal.68) Inner code mixing 
43 “Merekan pun janji kelingking lalu ber high five” (hal.70) Outer code mixing 
44 “Aku udah enggak sabar nih” (hal.72) Inner code mixing 
45 “Please semalam aku bermimpi buruk” (hal.79) Outer code mixing 
46  “Teman-teman ayolah ngertiin aku !” (hal.79) Inner code mixing 
47 “It’s not in La la land ! It’s real ! I don’t understand with you all” 

(Hal.80) 
Outer code mixing 

48 “Ngapain enaknya?” (hal.80) Inner code mixing 
49 “Boring banget” (hal.80) Outer code mixing 
50 “Thanks ! I need you ! “ (hal.86) Outer code mixing 
51 “Bersihin tuh air matanya” (hal.86) Inner code mixing 
52 “Caranya gimana?” (hal.88) Inner code mixing 
53 “Mereka berdua langsung loncat dari springbed” (hal.89) Outer code mixing 
54 “Aku dapet yang pink” (hal.90) Inner code mixing 
55 “By the way…” (hal.90) Outer code mixing 
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56 “Please crank it up ! I love this song” (hal.91) Outer code mixing 
57 “Good noon Mistress!” (hal.93) Outer code mixing 
58 “Kamu ini lari-lari mulu” (hal.97) Inner code mixing 
59 “Kita ini capek banget ngejar kamu dari tadi” (hal.97) Inner code mixing 
60 “Hanya boleh mengenakan lip glow atau ice lips” (hal.98) Outer code mixing 
61 “Best friends aku punya ide” (hal.101) Outer code mixing 
62 “Yummiee..lezatnya aneka jajanan ketika disantap dalam keadaan lapar” 

(hal.106) 
Outer code mixing 

63 “Aku masih berpikir omongan gadis itu” (hal.107) Inner code mixing  
64 “For my besties, vas happenin?” (hal.108) Outer code mixing 
65 “Someone said that she was “out of existance” in New York” 

(hal.108) 
Outer code mixing 

66 “I miss you so much ! I surear !” (hal.108) Outer code mixing 
67 “Please go back ! Back to your ! (hal.109)  Outer code mixing 
68 “Masalah itu serahin saja sama aku” (hal.113) Inner code mixing  
69 “Setelah itu I am back to Titania!” (hal.114) Outer code mixing 
70 “Masa gitu aja takut?” (Hal.115) Inner code mixing 
71 “Aku jamin hasilnya fantastic, brilliant dan yang pasti excellent” 

(hal.117) 
Outer code mixing  

72 “Aku belum jelasin” (hal.118) Inner code mixing  
73 “Kamu berhak mendapatkannya cause you’re an early bird” (Hal.122) Outer code mixing  
74 “Kenapa kamu enggak nasihatin si Ayra?” (hal.124) Inner code mixing  
75 “Enough is enough. Just to the point” (hal.132) Outer code mixing 
76 “If he’s dumb enough for walks away. So you have to be SMART 

enough to let him goes” (hal.133) 
Outer code mixing 

77 “You make me feel much better. I don’t have to give my tears for 
that dumb boy” (hal.134) 

Outer code mixing 

78 “Being single doesn’t mean you’re weak. It means you’re strong 
enough to wait for what you deserve” (hal.134) 

Outer code mixing 

79 “I wanna go to an university in UK” (hal.135) Outer code mixing 
80 “Friends’ love are one in the different bodies” (hal.135) Outer code mixing 
81 “You’re my best friends that I ever had” (hal.136) Outer code mixing 

  
3.Analisis aspek pedagogis dari Novel “What friends are for”: 

Ada 4 aspek pedagogis yang akan dianalisis kandungannya dalam novel ini, yaitu religius, moral, 

sosial dan budaya. Tidak ditemukan adanya aspek religius dalam novel ini, namun ditemukan 

beberapa kandungan novel yang mengandung aspek moral, sosial dan budaya. Untuk aspek 

moral, kejadian ketika para tokoh utama menemukan bayi yang terlantar di asrama mereka dan 

mereka bertanggung jawab untuk mengurusnya adalah gambaran dari aspek moral. Untuk aspek 
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sosial adalah ketika para tokoh utama saling membantu dan menolong antar sahabat dan 

mendukung mereka dalam pendidikan mereka. Untuk aspek budaya, budaya Barat sangat 

ditekankan dalam novel ini sehingga cukup banyak aspek budaya yang ditemukan, diantaranya : 

pakaian, kehidupan asrama, makanan, tempat wisata dan lain-lain.  

 

4.Kesimpulan yang didapat dari Novel “What friends are for ” yaitu : 

1. Memiliki 28 kalimat inner code mixing dan  53 kalimat outer code mixing 

2. Memiliki 3 aspek pedagogis dari aspek  sosial, budaya dan moral.  

3. Kalimat dalam bahasa Inggris yang terdapat dalam novel ini cukup banyak meski 

susunan kalimatnya kurang tepat secara grammatical. Penulisnya mencoba keras agar 

suasana “Amerika” terbangun sehingga banyak sekali menggunakan istilah dalam bahasa 

Inggris dan mencoba membangun novelnya agar seperti teen-lit Amerika pada umumnya.  

4. Mengandung beberapa kandungan cerita yang kurang baik bagi para remaja. 

Menekankan gaya hidup materialisme serta menceritakan gaya pacaran yang kurang baik 

bagi pembaca yang masih di bawah umur.  

5. Beberapa kalimat bahasa Inggris yang terdapat dalam novel ini kurang tepat dan tidak 

sesuai secara grammatikal , yaitu :  

Kalimat sumber Koreksi 

“Let get to her” yang berarti “mari dapatkan 

dia”  kurang tepat 

“Let’s go to her” yang berarti “mari 

dekati dia” lebih tepat 

“Laura boring diam di pesawat” yang berarti 

“Laura membosankan diam di pesawat” 

kurang tepat 

“Laura feel bored diam di pesawat” 

akan lebih tepat 

“Good noon” kurang tepat secara 

grammatical, baik digunakan secara formal 

maupun informal 

“Good afternoon” yang berarti 

“selamat sore” atau mungkin penulis 

bermaksud menulis “Good day” yang 

berarti “selamat siang” lebih tepat 

“Lip glow” atau “ice lips” bukan istilah 

yang tepat 

Mungkin yang dimaksud oleh penulis 

adalah “lip gloss” atau “lip balm” yang 

berarti kosmetik pelembab bibir 
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“Out of existance” dan “I surear” kesalahan 

pada spelling 

Yang tepat “out of existence” dan “I 

swear” yang berarti “jauh dari 

jangkauan” dan “aku bersumpah” lebih 

tepat. 

“Please go back ! Back to your!” kurang 

tepat 

Dalam kalimat ini penulis lupa 

memasukkan “objek” dalam susunan 

kalimatnya.  

 

Mungkin yang penulis maksud adalah 

“back to the place in your dorm”. 

If he’s dumb enough for walks away. So 

you have to be SMART enough to let him 

goes”, kalimat ini kurang tepat dalam 

penggunaan tenses-nya.  

Dalam kalimat ini penggunaannya 

adalah simple present tense sehingga 

kalimat yang tepat adalah “If he is 

dumb enough to walk away. So you 

have to be smart enough to let him 

go” 

 

 

D.Chick-lit “Pertama kalinya” 

 
1.Identitas Novel 

Penulis : Sitta Karina dkk 

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama 

Tahun : 2010 

Tebal :  184 alaman 

Sinopsis :  
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Novel ini memiliki 8 cerpen terkait pengalaman pertama remaja. Ada cerita remaja yang selalu 

merasa egois dan mulai belajar memahami orang lain, ada cerita remaja yang belajar magang di 

perusahaan fashion, ada cerita remaja yang pertama kalinya mengadakan acara bakti sosial dan 

lainnya.  

2.Temuan alih kode dalam novel “Pertama kalinya” :  

No Data Jenis 

1 “Ia terkesan sok cool walau mulutnya berkomat-kamit 
cerewet”(hal.10) 

Outer code mixing  

2 ‘My mom even sent me a friend recquest. That’s a 
doomsday!’(hal.10) 

Outer code mixing 

3 “Keluh Bella yang termasuk dalam barisan miss popular”(hal.10) Outer code mixing 

4 “Nggak seperti di film-film, punya guardian angel ternyata nggak 
asyik”(hal.11) 

Outer code mixing 

5 “Untungnya Miss Farah guru kesenian mereka adalah seorang 
hippie”(hal.12) 

Outer code mixing 

6 “Jadinya mau gambar bebek jadinya kodok pun Musa pasti dapat 
excuse dari Miss Farah’(hal.13) 

Outer code mixing 

7 “Jenar memang terkenal movie freak”(hal.13) Outer code mixing 

8 “Maybe you have to start behaving more nicely”(hal.14) Outer code mixing 

9 “It’s a fake start”. (hal.14) Outer code mixing 

10 “Save water, save the earth” (hal.15) Outer code mixing 

11 “Gua kan bukan geek”(hal.16) Outer code mixing 

12 “Eh tapi beneran lho...”(hal.18) Inner code mixing 

13 “Gua nggak mau denger apa-apa lagi dari lo”(hal.18) Inner code mixing 

14 “Karena itu lo jadi ngebelain Bella melulu?” (hal.18) Inner code mixing 

15 “Gua nggak mau ngeliat lo lagi” (hal.19) Inner code mixing 

16 “Joya is hotter than Bella”(hal.20) Outer code mixing 
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17 “A true friend stabs you in the front”(hal.20) Outer code mixing 

18 “Gua nggak pernah suka hang out sama anak-anak”(hal.20) Outer code mixing 

19 “Gua minta lu berhenti mencela Bella bukan karena ngebelain 
Bella” (hal.21) 

Inner code mixing 

20 “Nggak semua orang Deplu ditugasin di luar negeri” (hal.21) Inner code mixing 

21 “You silly”(hal.22) Outer code mixing 

22 “Gua pengen jadi Kui yang lebih baik”(hal.22) Inner code mixing 

23 “Hal pertama yang ia lakukan adalah memberitahu kedua orang 
tuanya yang superexcited’(hal.24) 

Outer code mixing 

24 “Selamat ya ! I am proud of you’(hal.25) Outer code mixing 

25 “I think I want to stop this from happening, I want to cut it 
off!”(hal.26) 

Outer code mixing 

26 “What do you think?” (hal.27) Outer code mixing 

27 “Anika dan Yori sama-sama setuju pada kata-kata opposites 
attract”(hal.28) 

Outer code mixing 

28 ‘I’ll miss you , you know. I’ll miss everything in here! The food, 
the atmosphere and especially the people” (hal.28) 

Outer code mixing	

29 “And what Anika? Do you think i wont?’ (hal.28) Outer code mixing	

30 “Ia merasa begitu excited menerima kabar tersebut”(hal.29) Outer code mixing	

31 “Very,but I’m luckier”(hal.30) Outer code mixing	

32 “Come on. I am lucky to have you” (hal.30) Outer code mixing	

33 ‘Yori the honest, the heartwarming, the most understanding, 
the sweetest person”(hal.31) 

Outer code mixing	

34 “You are so cheesy”(hal.31) Outer code mixing	

35 “Nah, I’m nuts” (hal.31) Outer code mixing	

36 “Mungkin terdengarnya cheesy what so ever” (hal.32) Outer code mixing	

37 “All of a sudden, Anika memanggil Yori”(hal.32) Outer code mixing	
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39 “Nik, I know you want it. This is what you have been wanting 
your whole life!’ (hal.33) 

Outer code mixing	

40 “I’m proud of her” (hal.33) Outer code mixing 

41 “Nggak semua orang memperoleh kesempatan seperti 
kamu”(hal.34) 

Inner code mixing 

42 “A few steps ahead and who nows what will happen next?” 
(hal.34) 

Outer code mixing 

43 “I will be always be the same Yori. I will chase you later” 
(hal.34) 

Outer code mixing 

44 “Lena, roommate dari Rusia sudah tertidur pulas’ (hal.34) Outer code mixing 

45 “Aku paling kepikiran kalau kamu sakit”(hal.35) Inner code mixing 

46 “Menurut Anika jauh dari cheesy” (hal.36) Outer code mixing	

47 “Anika tinggal bersama host mom yang super cool” (hal.36) Outer code mixing	

48 “Akan kuminta puppy yang jantan nanti”(hal.38) Outer code mixing	

49 “Seandainya badanku lebih kurus pasti aku lebih happy” (hal.43) Outer code mixing 

50 “Figur skinny itu” (hal.43) Outer code mixing 

51 “Aku yakin sekali Iz punya rahasia khusus agar bisa tetap skinny 
kayak anorexic model”(hal.44) 

Outer code mixing 

52 “Sebagai cewek- it girl - selera makannya kuli abis!” (hal.46) Outer code mixing 

53 “Tahu anaknya terobsesi menjadi se-fabulous Diane von 
Furstenberg” (hal.53) 

Outer code mixing 

54 “Hey Keyko, if you want to chase your dreams, you gotta do it 
now!” (hal.55) 

Outer code mixing 

55 “Dia akan bantu kamu,. Understood?” (hal.55) Outer code mixing 

56 “Pardon? Another personal assistant for me?” (hal.55) Outer code mixing 

57 “Good luck dear!” (hal.55) Outer code mixing 

58 “Ia tipe orang yang straight to the point” (hal.56) Outer code mixing 

59 “Wajah Keyko yang gampang blushing pun langsung memerah Outer code mixing 
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seperti tomat matang” (hal.57) 

60 “Which color would you spontaneously associate with love, 
vitality, passion and power?” (hal.60) 

Outer code mixing 

61 “Red is the color of love. It’s obvious isn’t it?” (hal.60) Outer code mixing 

62 “We’re done” (hal.61) Outer code mixing 

63 “Dua karakter : warm and fiery” (hal.62) Outer code mixing 

64 “Please welcome a super fabulous girl. My partner!” (hal.65) Outer code mixing 

65 “Padahal aku kebelet ingin update status” (hal.67) Inner code mixing 

66 “Aku kepingin Facebook-an” (hal.71) Inner code mixing 

67 “Kamu kerasan ndak disini?” (hal.71) Inner code mixing 

68 “Kamu pasti kepincut Mas Awan !” (hal.72) Inner code mixing 

69 “Mbak mikirin apa?”(hal.78) Inner code mixing 

70 “Rumor has it that L is no one without the shiny A” (hal.82) Outer code mixing 

71 “Nama lengkap Livia juga so-so banget”(hal.82) Outer code mixing 

72 “Nggak berarti mereka harus jadi model wannabe ke sekolah 
kan?” (hal.83) 

Outer code mixing 

73 “Liv bertanggung jawab menyediakan minuman ringan sampai 
froyo”(hal.84) 

Outer code mixing 

74 “Trey emang cute” (hal.85) Outer code mixing 

75 “Ia memakai kacamata bingkai tebal yang membuatnya terlihat 
100% nerdy” (hal.86) 

Outer code mixing 

76 “Dasar geek!” (hal.87) Outer code mixing 

77 “Back off geek!” (hal.88) Outer code mixing 

78 “You may be the queen bee but be careful with people you 
think as wannabes” (hal.92) 

Outer code mixing 

79 “Don’t waste my stupid time, Liv” (hal.95) Outer code mixing 

80 “Backstabber brengsek!” (hal.96) Outer code mixing 
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81 “Sekarang malah dikacangin abis-abisan” (hal.96) Inner code mixing 

82 “This is a stupid fight I don’t even feel like winning at all” 
(hal.96) 

Outer code mixing 

83 “Ayumi nggak akan berubah. Some people simply don’t” (hal.97) Outer code mixing 

84 “A month passed by and L is happier as a band player than a 
cheerleader. She’s definitely a survivor. Her life with A is a 
history” (hal.98) 

Outer code mixing 

85 “Here we go again” (hal.101) Outer code mixing 

86 “Living in a very fast lane” (hal.111) Outer code mixing 

87 “Tempat yang menurutku sangat commoner like” (hal.111) Outer code mixing 

88 “She will definitely freak out” (hal.112) Outer code mixing 

89 “Blunt and rude as she always be, but the woman is still my 
mom” (hal.112) 

Outer code mixing 

90 “Kendra will look striking in Chanel” (hal.113) Outer code mixing 

91 “It’s too crowded here” (hal.114) Outer code mixing 

92 “Untungnya Mamah masih sibuk jadi social butterfly” (hal.114) Outer code mixing 

93 “Jadi beritanya buzzing banget di seantero Jakarta” (hal.118) Outer code mixing 

94 “What the heck is happening here?” (hal.119) Outer code mixing 

95 “I’m lost in her charm” (hal.124) Outer code mixing 

96 “Nggak usah maksain duduk di atas sama aku” (hal.126) Inner code mixing 

97 “Aku udah beliin kamu makanan” (hal.129) Inner code mixing 

98 “Everything is gonna be okay” (hal.134) Outer code mixing 

99 “Main ngibrit keluar kelas” (hal.138) Inner code mixing 

100 “Lupain semua diet kamu hari ini” (hal.146) Inner code mixing 

101 “Kamu bakal makan hati kalau jadian sama cowok freak kaya 
begitu” (hal.147) 

Outer code mixing 

102 “Forever will be my most favorite cousin!” (hal.149) Outer code mixing 
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103 “Shoot ! Damn ! “ (hal.152) Outer code mixing 

104 “If only I could move to the afterlife, I wouldn’t be here 
moron” (hal.153) 

Outer code mixing 

105 “Sai dapat melihat kalau gadis ini sebenarnya super snob” (hal.160) Outer code mixing 

 
3.Analisis aspek pedagogis dari Novel “Pertama kalinya”: 

Ada 4 aspek pedagogis yang akan dianalisis kandungannya dalam novel ini, yaitu religius, moral, 

sosial dan budaya. Dari aspek religius tidak ditemukan. Dari aspek moral banyak ditemukan, 

terutama terkait pengalaman pertama kali dimana seseorang sebaiknya bersikap kuat dan 

tangguh agar menjadi lebih baik. Dari aspek sosial, banyak tergambar dalam hubungan antar 

keluarga, antar teman, menghindari bullying dan saling menghormati antar teman banyak 

tergambar dalam novel ini. Aspek budaya banyak tergambar dari beberapa cerita dimana ada 

tokoh yang belajar ke luar negeri, serta beberapa adegan yang tergambar menjadi beberapa 

bentuk kegiatan popular remaja seperti karaoke, hang-out dan lain-lain. 

 

4.Kesimpulan yang didapat dari Novel “Pertama kalinya” yaitu : 

1. Memiliki 24 kalimat inner code mixing dan  81  kalimat outer code mixing 

2. Memiliki 3 aspek pedagogis dari aspek sosial, budaya dan moral.  

3. Novel ini terdiri atas 12 cerita pendek yang mengandung banyak pesan moral sehingga 

bisa dijadikan filler yang menarik dalam suatu kegiatan belajar mengajar. 

4. Ungkapan dalam bahasa Inggris dalam novel ini umumnya benar secara grammatical, 

bahkan dalam bentuk kalimat informal. Contohnya adalah : “What the heck just 

happened?”(apa sih yang baru saja terjadi?) , “Shoot!”(sial) , “He’s a freak”(dia itu 

orang aneh), “Back off geek!” (mundur culun!) dan lain-lain.  

 

E.Lad Lit “Hidden Agenda : bahaya di SMA Muda Bakti” 
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1.Identitas Novel 

Penulis : Jacob Julian 

Penerbit : Bukune 

Tahun : 2014 

Tebal :  252 halaman 

Sinopsis :  

Sma Muda Bakti mengalami keterkejutan setelah menemukan adanya laporan penyimpangan 

keuangan dalam dana OSIS mereka. Hal tersebut menyebabkan banyak kegiatan esktra kurikuler 

yang tidak berjalan dengan baik karena dana dibekukan oleh sekolah. Jana berusaha menyelidiki 

hal ini agar kegiatan ekstra kurikuler sekolah dapat berjalan dengan lancar seperti biasa.  

2.Temuan alih kode dalam novel “Hidden Agenda” :  

No Data Jenis 

1 “Sudah kubilang on time” (hal.2) Outer code mixing 

2 “Jangan-jangan kau korban bullying di sekolah?” (hal.6) Outer code mixing 

3 “Nasib band di kota sangat sucks!” (hal.7) Outer code mixing 

4 “Mardian sosok yang tegas dan good looking” (hal.13) Outer code mixing 

5 “Lagian mana mungkin aku pacaran sama situ” (hal.15) Inner code mixing 

6 “Aku nggak perlu begituan” (hal.15) Inner code mixing 

7 “Aku masih sibuk nyusun laporan” (hal.16) Inner code mixing 

8 “Gaya pengajaran Pak Slamet sangat old school” (hal.27) Outer code mixing 

9 “Apaan sih?” (hal.32) Inner code mixing 

10 “Mending kita ke Mardian yu” (hal.42) Inner code mixing 

11 “Katanya mau ngasih alat baru” (hal.44) Inner code mixing 

12 “Alex merupakan sosok bad boy di sekolah” (hal.46) Outer code mixing 

13 “Kamu ngagetin aja” (hal.49) Inner code mixing 

14 “Sudah dibilang datang on time” (hal.55) Outer code mixing 
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15 “Setiap band harus punya leader” (hal.60) Outer code mixing 

16 “Tumben baru nongol” (hal.68) Inner code mixing 

17 “Seminar entrepreneur sedang digodok” (hal.69) Outer code mixing 

18 “Kamu ternyata kurang update juga ya”(Hal.72) Outer code mixing 

19 “Ngelamunin cowok disini?” (hal.74) Inner code mixing 

20 “Nanti aku kabari”(hal.79) Inner code mixing 

21 “Kapan kamu balikin duitku?”(hal.81) Inner code mixing 

22 “Karin tertawa garing” (hal.85) Inner code mixing 

23 “Diserahi uang sebegitu banyak”(hal.86) Inner code mixing 

24 “Lagian percaya kok” (hal.99) Inner code mixing 

25 “Aku maafin” (hal.103) Inner code mixing 

26 “Kalau ngomongin pekerjaan jangan sama aku”(Hal.106) Inner code mixing 

27 “Prestise yang didapat pasti beda”(Hal.107) Outer code mixing 

28 “Semoga saja mereka mau ngeluarin uang segini banyak” 
(hal.109) 

Inner code mixing 

29  “Biar dia jadi buzzer music kita kelak”(hal.196) Outer code mixing 

 

3.Analisis aspek pedagogis dari Novel “Hidden Agenda”: 

Ada 4 aspek pedagogis yang akan dianalisis kandungannya dalam novel ini, yaitu religius, moral, 

sosial dan budaya. Tidak ditemukan adanya aspek religius dan budaya namun ditemukan aspek 

dalam segi moral dan sosial. Dalam segi moral, kisah dalam novel mengenai penyalahgunaan 

narkoba serta korupsi dana OSIS adalah bentuk moral dalam aspek pedagogis. Untuk segi sosial 

adalah bagaimana setiap pihak OSIS berusaha saling bekerja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan yang sedang mereka hadapi.  

 

4.Kesimpulan yang didapat dari Novel “Hidden Agenda” yaitu : 

1. Memiliki  17 kalimat inner code mixing dan   12 kalimat outer code mixing 

2. Memiliki 2 aspek pedagogis dari aspek sosial  dan moral.  
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3. Novel ini bagus untuk dijadikan panduan dalam hal pembelajaran mengenai 

penyalahgunaan narkoba 

4. Dari segi bahasa, tidak ditemukan banyak ungkapan dalam bahasa Inggris namun cukup 

banyak ujaran dalam bentuk inner code mixing.  

 
F.Lad Lit “Marmut Merah Jambu” 

 
1.Identitas Novel 

Penulis : Raditya Dika 

Penerbit : Bukune 

Tahun : 2010 

Tebal :  222 halaman 

Sinopsis :  

Raditya Dika, lebih dikenal sebagai Dika menceritakan berbagai bentuk kisah cinta dari kisah 

cinta paling sederhana saat dia masih SD hingga kisah cinta paling murni yaitu cinta antar 

anggota keluarga. 

 

2.Temuan alih kode dalam novel “Marmut Merah Jambu” :  

No Data Jenis 

1 “Aldi memang dongo”(hal.1) Inner code mixing 

2 “What’s up baby?” (hal.2) Outer code mixing 

3 “Tante-tante desperate” (hal.3) Outer code mixing 

4 “Aldi secara tidak sengaja bertemu face to face dengan Widya” 
(hal.3) 

Outer code mixing 

5 “Besoknya gua ikutan bikin”(hal.5) Inner code mixing 

6 “Mungkin Nobita kena aids nggak bakalan dapetin Lulu Tobing” Inner code mixing 
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(hal.6) 

7 “Who are you?” (Hal.6) Outer code mixing 

8 “Emangnya belom pernah dengar suaranya?”(hal.8) Inner code mixing 

9 “Gua pengin Widya tahu apa yang gua rasain” (hal.9) Inner code mixing 

10 “Seandainya Aldi dulu dengerin kata-kata Dika”(hal.10) Inner code mixing 

11 “Gua bukanlah fashionista” (hal.13) Outer code mixing 

12 “Wah kata nyokap gua ketika ngeliatin di garasi”(hal.17) Inner code mixing 

13 “Keinginan terbesar adalah pengin punya grup detektif” (hal.17) Inner code mixing 

14 “Ditakutin penjahat” (hal.19) Inner code mixing 

15 “Kesimpulan : kita cemen” (hal.22) Inner code mixing 

16 “Gua pengin ikutan” (hal.24) Inner code mixing 

17 “Cupu abis” (hal.26) Inner code mixing 

18 “Biar keliatan keren” (hal.28) Inner code mixing 

19 “Sok cool” (hal.29) Outer code mixing 

20 “Tinggalin aja suratnya” (hal.30) Inner code mixing 

21 “Gua punya banyak option disini” (hal.30) Outer code mixing 

22 “Kenapa goceng?” (hal.31) Inner code mixing 

23 “Gua gambling dan berusaha menggertak” (hal.36) Outer code mixing 

24 “Yeah right” (hal.38) Outer code mixing 

25 “Well seandainya ada Bayu disini” (hal.40) Outer code mixing 

26 “Dia juga sering diledekin” (hal.42) Inner code mixing 

27 “Lalu it hits me” (hal 45) Outer code mixing 

28 “Nyokap jadi semakin parno” (hal.46) Inner code mixing 

29 “Kamu perhatiin dong adik kamu” (hal.46) Inner code mixing 

30 “Jadi sharing pengalaman” (hal.49) Outer code mixing 
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31 “Gua gak bisa nemenin di rumah sakit” (hal.51) Inner code mixing 

32 “Jawabnya dengan kesotoyan tingkat tinggi” (hal.54) Inner code mixing 

33 “Nggak ada tontonan yang membuat excited” (hal.61) Outer code mixing 

34 “I have nothing to do today. Wanna go out?”(hal.61) Outer code mixing 

35 “Pathetic nggak?” (hal.72) Outer code mixing 

36 “Ina adalah anak yang sangat sophisticated” (hal.73) Outer code mixing 

37 “Gua lagi having good time sama Ina” (hal.74) Outer code mixing 

39 “Light pollution” (Hal.78) Outer code mixing 

40 “I’m gonna use that joke in my next book” (hal.85) Outer code mixing 

41 “Gimana caranya lo bisa ngerasain apa-apa lagi?” (hal.87) Inner code mixing 

42 “By the way, terima kasih” (hal.89) Outer code mixing 

43 “Mereka punya nama untuk itu : unrequited love” (hal.91) Outer code mixing 

44 “Nothing takes out the flavor of a peanut butter than an 
unrequited love” (hal.92) 

Outer code mixing 

45 “Kalau sudah naksir, kita nembak si cewek” (hal.99) Inner code mixing 

46 “Dengan word of mouth dan promosi yang bagus” (hal.113) Outer code mixing 

47 “Pertama brainstorming dulu” (hal.117) Outer code mixing 

48 “Dia actually benar-benar menginginkan” (hal.120) Outer code mixing  

49 “Selama proses development, cerita ini dikembangkan” (hal.123) Outer code mixing 

50 “I stayed home with my lovely” (Hal.126) Outer code mixing 

51 “Too much information” (hal.127) Outer code mixing  

52 “I love my girl so much” (hal.127) Outer code mixing  

53 “Dogs are more faithful and friendly, that’s why I love my 
lovely” (hal.128) 

Outer code mixing 

54 “Filmnya gak believable” (hal.134) Outer code mixing 

55 “On the way kesana”(hal.147) Outer code mixing 
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56 “I love time warping” (hal.148) Outer code mixing 

57 “That’s a good idea” (hal.149) Outer code mixing 

58 “Saling ngegebukin satu sama lain” (hal.151) Inner code mixing 

59 “How do you get in? Don’t worry about me” (hal.152) Outer code mixing 

60 “Suasana malam menjadi cozy” (hal.159) Outer code mixing 

61 “Gua menulis buku ini ditemenin Alfa” (hal.165) Inner code mixing 

62 “Aku pup di tas empat kali” (hal.179) Outer code mixing 

63 “Ini perfect banget” (hal.184) Outer code mixing  

64 “Dia minta ketemuan” (hal.188) Inner code mixing 

65 “Wah makasih!” (hal.204) Inner code mixing 

66 “Enggak pernah janjian jam 6 pagi” (hal.209) Inner code mixing 

67 “Aku pengin kita begini terus” (hal. 216) Inner code mixing  

68 “Loncat dari satu relationship ke yang lain”(hal.218) Outer code mixing 

 
3.Analisis aspek pedagogis dari Novel “Marmut Merah Jambu”: 

Ada 4 aspek pedagogis yang akan dianalisis kandungannya dalam novel ini, yaitu religius, moral, 

sosial dan budaya. Aspek religius ditemukan dalam beberapa adegan dimana tokoh utamanya 

berdoa saat menghadapi kesulitan, aspek moral ditemukan dalam beberapa adegan dimana tokoh 

utamanya berusaha bertanggung jawab dalam mengurus adik-adiknya. Aspek sosial dalam novel 

ini ditemukan dalam hubungan sosial antar tokoh utama dan para sahabatnya. Untuk aspek 

budaya meski tidak banyak, ditemukan dalam adegan sunat adik tokoh utama. Bisa disimpulkan, 

kesemua aspek pedagogis ada dalam novel ini.  

 

4.Kesimpulan yang didapat dari Novel “Marmut Merah Jambu” yaitu : 

1. Memiliki  33 kalimat inner code mixing dan  35  kalimat outer code mixing 

2. Memiliki 4 aspek pedagogis yang terdiri atas aspek moral, religius, sosial dan budaya.  
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3. Beberapa bagian ditulis cukup vulgar dan mungkin kurang baik bila diberikan sebagai 

bahan pembelajaran di tingkat SD dan SMP  namun masih memungkinkan bila diberikan 

di tingkat SMA dengan banyak panduan dari guru.  

 
G.Lad Lit “School Chemistry” 

 
1.Identitas Novel 

Penulis : Al Dhimas 

Penerbit : Gagasmedia 

Tahun : 2014 

Tebal :  214 halaman 

Sinopsis :  

Marsha adalah seorang adik yang berada dalam bayang-bayang kakaknya Alisha yang cerdas. 

Alisha pandai di semua bidang kecuali kimia. Hal itu menyebabkan Marsha berjuang keras 

mempelajari kimia agar ia bisa lepas dari bayang-bayang kakaknya tersebut. Dengan keempat 

sahabatnya di sekolah, ia berjuang agar bisa memasuki tim kimia dan berteman baik dengan 

seluruh teman di sekolahnya.  

 

2.Temuan alih kode dalam novel “School Chemistry” :  

No Data Jenis 

1 “Aku nggak pernah se-nervous ini. Gawd !” (hal.2) Outer code mixing  

2 “Sorry to say sudah persiapan mental” (hal.2) Outer code mixing 	

3 “I have to pee !” (hal.3) Outer code mixing 	

4 “This is it ! I have to fight now !” (hal.3) Outer code mixing 	

5 “This is exhausting” (hal.6) Outer code mixing 	
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6 “I’m just a plain vanilla”(hal.6) Outer code mixing 	

7 “Sounds weird?” (hal.6)  Outer code mixing 	

8 “Speak of the devil” (hal.8) Outer code mixing 	

9 “Let’s face the reality,this is high school” (hal.8) Outer code mixing 	

10 “I’ll tell the world” (hal.8) Outer code mixing 	

11 “See you in the class” (hal.9) Outer code mixing 	

12 “Ridicilously rich and ridiculously genius” (hal.9) Outer code mixing 	

13 “Let’s have fun” (hal.11) Outer code mixing 	

14 “Have fun nggak mesti tipsy” (hal.11) Outer code mixing 	

15 “Membentuk karakter survivor di dirinya” (hal.12) Outer code mixing 	

16 “He’s just not my type” (hal.13) Outer code mixing 	

17 “Those are my girls” (hal.14) Outer code mixing 	

18 “Shining dengan charm bracelet” (hal.18) Outer code mixing 	

19 “Why don’t you slap her?” (hal.19) Outer code mixing 	

20 “At least you do something” (hal.19) Outer code mixing 	

21 “I’ll take in my own laundry” (hal.19) Outer code mixing 	

22 “No boys allowed!” (hal.21) Outer code mixing 	

23 “Time flies best friend” (hal.22) Outer code mixing 	

24 “Tantri and her fashion knowledge” (hal.22) Outer code mixing 	

25 “Smart and sophisticated” (hal.23) Outer code mixing 	

26 “Murid yang pintar identik dengan geek dan nerdy” (hal.23)  Outer code mixing 	

27 “Can’t hardly wait, gals” (hal.24) Outer code mixing 	

28 “It’s her time to fix it up” (hal.25) Outer code mixing 	

29 “Tinggi dan tampangnya average” (hal.26)  Outer code mixing 	

30 “Kalian tidak dapat privilege?” (hal.29) Outer code mixing 	
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31 “What a bitch!” (hal.31) Outer code mixing 	

32 “There’s no problem, I am fine” (hal.38) Outer code mixing 	

33 “I’m not a fan of chemistry” (hal.39) Outer code mixing 	

34 “Are you okay with this?” (hal.40) Outer code mixing 	

35 “Are you in?” (hal.41)  Outer code mixing 	

36 “Is it a joke?” (hal.42) Outer code mixing 	

37 “Gross” (hal.42)  Outer code mixing 	

39 “Hot babes” (hal.43)  Outer code mixing 	

40 “This is for my girls and all the outsiders” (hal.44) Outer code mixing 	

41 “Kok kamu nge-judge?” (hal.47) Outer code mixing 	

42 “Boyfriends come and go but bestfriend stay forever” (hal.48) Outer code mixing 	

43 “I am so proud of you” (hal.48) Outer code mixing 	

44 “This is for fun only” (hal.49) Outer code mixing 	

45 “Ada yang lebih ridiculous dari ini?” (hal.49) Outer code mixing 	

46  “Gawd ! She’s really something” (hal.50) Outer code mixing 	

47 “Hottest jock of the  year” (hal.51) Outer code mixing 	

48 “You’re so greedy” (hal.52) Outer code mixing 	

49 “My boy next door” (hal.53) Outer code mixing 	

50 “This is competition” (hal.55) Outer code mixing 	

51 “Don’t push me too hard” (hal.57) Outer code mixing 	

52 “No pain no gain” (hal.61) Outer code mixing 	

53 “Oh please don’t ask me” (hal.62) Outer code mixing 	

54 “Pinky swear !” (hal.62)  Outer code mixing 	

55 “I told ya, feeling terbukti” (hal.68)  Outer code mixing 	

56 “You’re the best” (hal.71) Outer code mixing 	
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57 “This guy can’t hide his feelings” (hal.72) Outer code mixing 	

58 “I know you love them so much” (hal.76) Outer code mixing 	

59 “I’ll wait for you” (hal.77) Outer code mixing 	

60 “I love being here” (hal.79)  Outer code mixing 	

61 “This is my favorite place” (hal.80) Outer code mixing 	

62 “This must be my lucky day ! “ (hal.83) Outer code mixing 	

63 “What a waste” (hal.85) Outer code mixing 	

64 “I name it beautiful loneliness” (hal.91) Outer code mixing 	

65 “Case closed, that’s it?” (hal.94)  Outer code mixing 	

66 “This is weird” (hal.96) Outer code mixing 	

67 “I’ll be the curly black haired Rapunzel” (hal.102) Outer code mixing 	

68 “Miss know it all !” (hal.110) Outer code mixing 	

69 “It gives me such a headache!” (hal.113)  Outer code mixing 	

70 “You’re not the queen Bee” (hal.114) Outer code mixing 	

71 “I’ve dropped the bomb” (hal.114) Outer code mixing 	

72 “Wow it’s so simple” (hal.124) Outer code mixing 	

73 “What a hard day” (hal.127) Outer code mixing 	

74 “You’re totally alone and lonely” (hal.128) Outer code mixing 	

75 “I’ll be very quiet” (hal.131)  Outer code mixing 	

76 “This is the day” (hal.141) Outer code mixing 	

77 “Rumor spreads like flower seeds” (hal.142) Outer code mixing 	

78 “We’re still best friends” (hal.143)  Outer code mixing 	

79 “No one can bite my tail” (hal.144) Outer code mixing 	

80 “Kami menjadi frenemy” (hal.146) Outer code mixing 	

81 “This is my turn” (hal.152) Outer code mixing 	
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82 “It’s awkward” (hal.153) Outer code mixing 	

83 “Roro menghentikan frozen moment kami” (hal.154) Outer code mixing 	

84 “She’s always be a nice teacher for me” (hal.156) Outer code mixing 	

85 “Do you feel lucky today?” (hal.163) Outer code mixing 	

86 “Depends on you” (hal.166) Outer code mixing 	

87 “I can’t describe what I’m feeling right now” (hal.172) Outer code mixing 	

88 “Setuju dengan konsep charity” (hal.173) Outer code mixing 	

89 “It can be called a social suicide. But I shouldn’t give a shit of 
what people are saying” (hal.174)  

Outer code mixing 	

90 “For heaven’s sake” (hal 175) Outer code mixing 	

91 “I’ve made a stupid mistake” (hal.176) Outer code mixing 	

92 “She wants to be like me” (hal.176) Outer code mixing 	

93 “You look so adorable !” (hal.178) Outer code mixing 	

94 “I owe her big time” (hal.178) Outer code mixing 	

95 “Dia punya pride yang sangat tinggi” (hal.179) Outer code mixing 	

96 “I’m not happy with the situation” (hal.180) Outer code mixing 	

97 “He’s a jerk !” (hal.183) Outer code mixing 	

98 “That’s why I love him” (hal.185) Outer code mixing 	

99 “Thanks for saving me” (hal.186) Outer code mixing 	

100 “You have too much control. It’s gonna ruin it all” (hal.187)  Outer code mixing 	

101 “No matter what we’d be stick together” (hal.189) Outer code mixing 	

102 “Bite one for good luck” (hal.203) Outer code mixing 	

103 “Wish me luck !” (hal.205) Outer code mixing 	
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3.Analisis aspek pedagogis dari Novel “School Chemistry”: 

Ada 4 aspek pedagogis yang akan dianalisis kandungannya dalam novel ini, yaitu religius, moral, 

sosial dan budaya. Tidak ditemukan adanya aspek religius dalam novel ini. Untuk aspek moral, 

cukup banyak ditemukan. Diantaranya adalah perjuangan tokoh utama Marsha untuk mengikuti 

tim kimia dan menjadi peserta Olimpiade kimia tanpa mengenal kata menyerah adalah salah satu 

penggambaran aspek tersebut. Untuk aspek sosial, novel ini membagi para siswa di sekolah 

menjadi 3 golongan. Yaitu golongan nerd alias kaum pintar, golongan fashion forward yaitu 

mereka yang berpenampilan baik dan terlihat cantik, serta golongan Adonis yaitu kaum pria 

pecinta olah raga. Untuk budaya, novel ini kental dengan budaya Amerika dan budaya para 

remaja masa kini seperti kegiatan promnite, jalan-jalan di mall dan lain sebagainya.  

 

4.Kesimpulan yang didapat dari Novel “School Chemistry” yaitu : 

1. Memiliki   103 kalimat outer code mixing 

2. Bahasa Inggris yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa Inggris informal yang bisa 

digunakan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari, namun masih memerlukan 

bimbingan dan panduan karena beberapa kalimat yang digunakan cukup kasar dan bisa 

disalahartikan sebagai makian. Contohnya adalah “he’s a jerk” (dia itu brengsek) atau 

“what a bitch” (dasar sundal). 

3. Memiliki 3 aspek pedagogis yang terdiri atas aspek moral, sosial dan budaya. 

4. Mengandung banyak sekali catatan yang terkait dengan kimia, mungkin bisa 

memusingkan beberapa pembaca terutama bagi yang tidak familiar dengan kimia.   

5. Ada beberapa halaman yang sengaja dibuat kosong oleh penulis sehingga membuat 

tampak seperti catatan sekolah.  

 
H.Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai novel teen-lit dengan orang tua, guru dan siswa. 

 

Pendapat dari orang tua : 

1. Jaman dulu karya anak dan remaja masih terbatas, diantaranya : lima sekawan, sapta 

siaga, gadis paling badung di sekolah, serial Nina dll. 
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2. Mengikuti perkembangan jaman, yang paling berpengaruh dalam perkembangan teen-

lit adalah masuknya komik-komik Jepang seperti serial cantik 

3. Bagi orang tua yang memiliki anak, maka novel terbitan Mizan seperti KKPK, Pink 

Berry dan Fantasteen bisa menjadi pilihan karena ceritanya bagus, tidak mengarah 

pada unsur pornografi serta banyaknya percakapan bahasa Inggris dalam novel 

tersebut. 

4. Sesuai dengan jiwa anak yang memiliki tingkat identifikasi yang tinggi, maka unsur-

unsur bahasa Inggris dalam novel-novel teen-lit cepat terserap oleh anak sehingga 

mereka umumnya “meniru” dalam percakapan sehari-hari, termasuk menuliskannya 

dalam media sosial.  

 

Pendapat dari guru : 

1. Untuk pelajaran bahasa Inggris, metode yang menarik untuk mulai memperkenalkan 

Bahasa Inggris adalah dengan kegiatan story telling.  

2. Untuk para siswa, buku yang biasanya dibahas 90% adalah buku-buku kegemaran 

mereka yaitu buku KKPK, PinkBerry dan Fantasteen. Mereka menyukai novel yang 

bernuansa horror sehingga lebih senang dalam membacanya. 

3. Perpustakaan sekolah juga amat disarankan untuk menyediakan novel-novel sejenis 

sehingga merangsang daya baca siswa.  

4. Untuk menambah vocabulary siswa, kutipan dan ungkapan bahasa Inggris dalam 

novel bisa dijadikan sebagai pelajaran. 

5. Untuk menambah kemampuan siswa dalam bidang tulis-menulis, novel-novel teen-lit 

ini bisa dijadikan rujukan selain tugas menulis jurnal dan lainnya.   

 

Pendapat dari siswa: 

1. Yang menjadi pilihan dan pertimbangan utama mereka dalam memilih suatu buku 

untuk dibaca adalah  buku yang memiliki gambar dan warna yang cerah. 

2. Buku yang menjadi pilihan adalah buku yang tidak terlalu tebal dengan ukuran font 

yang besar. Bila terlalu tebal, gambar sedikit dan ukuran font kecil biasanya tidak 

menimbulkan keinginan untuk membaca. 
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3. Novel teen-lit (terutama KKPK) adalah favorit bagi para siswa karena ceritanya 

menarik, lucu dan kata-katanya mudah dimengerti, untuk genre tema novel lain 

misalnya Fantasteen dan Pinkberry karena ceritanya lebih beragam, dan banyak 

dibumbui unsur horor dan misteri. Terutama bila ceritanya mengenai sekolah, maka 

para siswa merasa lebih cocok dan sesuai dengan keseharian mereka. 

4. Untuk unsur bahasa Inggris, para siswa banyak belajar dari novel-novel tersebut. 

Untuk kata-kata yang pendek mereka cukup paham, namun bila cukup panjang maka 

mereka akan mempelajarinya menggunaka kamus. Dan bila sudah paham, maka 

mereka akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari atau menuliskannya di 

media sosial seperti Facebook dan Instagram.  

Berikut ini adalah alasan penerbit Mizan menerbitkan genre novel untuk para remaja, seperti 

dikutip dari laman Annida Online (http://annida-online.com/alumni-kkpk-melaju-ke-lini-baru-

pink-berry-club.html ) yaitu : 

1. Alasan pertama adalah untuk regenerasi para penulis, terutama bagi para penulis  

2. KKPK yang mulai beranjak dewasa 

3. Ingin mempengaruhi remaja dari unsur yang positif, yaitu cerita remaja dengan 

kesehariannya seperti dari keluarga, petualangan dan lainnya agar remaja bisa lebih 

positif. 

4. Memberikan bahan bacaan yang cocok untuk remaja karena ditulis oleh para remaja 

itu sendiri. 

 

I.Kesimpulan 

 

Novel yang diteliti terdiri atas 7 novel dengan genre chick-lit dan lad-lit, yaitu :  

Chick lit : 

1) “Aviredie” karya Alline – terbitan Mizan 

2) “Grow up!” karya Sucia Ramadhani – terbitan Mizan 
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3) “Pertama kalinya!” karya Sitta Karina dkk – terbitan Gramedi Pustaka Utama 

4) “Oppa and I” karya Orizuka dan Lia Indra – terbitan Haru 

Lad lit: 

5) “Hidden agenda” karya Jacob Julian – terbitan Bukune 

6) “Marmut Merah Jambu” karya Raditya Dika – terbitan Bukune 

7) “School chemistry” karya Al Dhimas -  terbitan Gagas Media  

 

Dengan hasil temuan sebagai berikut: 
 
No Judul Jumlah kata Kandungan aspek Catatan tambahan 
1 “Oppa and I” 14 outer code 

mixing dan 1 
inner code mixing 

Moral, sosial dan 
budaya 

Mengandung banyak unsur 
kebudayaan dan bahasa Korea. Cocok 
bagi para remaja yang menggemari 
kebudayaan Korea. Namun unsur 
bahasa Inggris tidak banyak 
ditemukan. 

2 “Grow up!” 29 Outer code 
mixing dan 34 
inner code mixing 

Religius, moral, 
sosial dan budaya 

Dari segi cerita dan aspek pedagogis, 
cukup baik. Banyak menceritakan 
mengenai proses pembuatan majalah 
sekolah. 

3 “What friends 
are for” 

53 outer code 
mixing dan 28 
inner code mixing 

Sosial, budaya dan 
moral 

Mengandung cukup banyak unsur 
Bahasa Inggris serta kebudayaan 
Barat. Banyak ungkapan Bahasa 
Ingrisnya yang kurang tepat, serta 
mengandung unsur materialisme. 

4 “Pertama 
kalinya!” 

81 outer code 
mixing dan 24 
inner code mixing 

Sosial, budaya dan 
moral 

Unsur bahasa Inggris yang ditemukan 
sangat banyak dengan aspek cerita 
yang beragam. 

5 “Hidden 
agenda” 

12 outer code 
mixing dan 17 
inner code mixing 

Sosial dan moral Bisa dijadikan bahan ajar 
penyalahgunaan narkoba. 

6 “Marmut 
merah jambu” 

35 outer code 
mixing dan 33 
inner code mixing 

Moral, religi, sosial 
dan budaya 

Memiliki keseluruhan komponen 
aspek pedagogis. Unsur bahasa Inggris 
tidak terlalu banyak ditemukan, namun 
ceritanya dengan genre komedi cukup 
menghibur. 

7 “School 
chemistry” 

103 outer code 
mixing 

Moral, sosial dan 
budaya 

Mengandung unsur bahasa Inggris 
yang paling banyak.  
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Maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Teen-lit yang cukup popular adalah karya chick-lit yang ditulis oleh penulis wanita 

dengan tokoh utama dan sudut pandang wanita. Sementara lad-lit adalah karya yang 

ditulis oleh penulis pria dan umumnya dengan tokoh utama dan sudut pandang pria. 

Chick-lit biasanya terkait dengan romansa dan perjuangan tokoh utama, sementara lad-lit 

lebih menceritakan kehidupan penulis dari sudut pandang penulis.  

2. Teen-lit yang ditulis umumnya memiliki cerita yang cukup baik dan bisa dijadikan 

panduan sebagai pegangan dalam pembelajaran maupun cerita sehari-hari dengan 

ungkapan bahasa Inggris yang cukup banyak ditemukan, namun tergantung kepada genre, 

jenis dan cerita yang ditulis. Apakah berdasarkan tema Korea, tema keseharian remaja 

pada umumnya atau tema fiksi lainnya.  

3. Teen-lit dibuat oleh para penerbit untuk menghasilkan bahan bacaan yang cocok bagi 

para remaja dan sesuai dengan keseharian mereka pada umumnya. 

4. Bagi para guru maupun pendidik, teen-lit bisa dijadikan bahan bacaan yang sesuai namun 

harus berdasarkan berbagai pertimbangan lain, diantaranya : tema, cerita, judul dan lain-

lain. 

5. Untuk guru bahasa Inggris, bahasa Inggris dalam teen-lit yang digunakan cenderung 

informal sehingga membutuhkan pertimbangan mendalam dan dipilah lebih baik lagi 

agar bisa dimanfaatkan di ruang kelas sebagai media belajar.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1Kesimpulan 
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui jumlah dan jenis kandungan bahasa Inggris yang 

terdapat di dalamnya, serta mengetahui kandungan aspek pedagogis yang terkandung dalam 

novel-novel ini, berikut penemuan yang didapat :  

No Judul Jumlah kata Kandungan aspek Catatan tambahan 
1 “Oppa and I” 14 outer code 

mixing dan 1 
inner code 
mixing 

Moral, sosial dan 
budaya 

Mengandung banyak unsur 
kebudayaan dan bahasa Korea. 
Cocok bagi para remaja yang 
menggemari kebudayaan Korea. 
Namun unsur bahasa Inggris tidak 
banyak ditemukan. 

2 “Grow up!” 29 Outer code 
mixing dan 34 
inner code 
mixing 

Religius, moral, 
sosial dan budaya 

Dari segi cerita dan aspek pedagogis, 
cukup baik. Banyak menceritakan 
mengenai proses pembuatan majalah 
sekolah. 

3 “What friends 
are for” 

53 outer code 
mixing dan 28 
inner code 
mixing 

Sosial, budaya dan 
moral 

Mengandung cukup banyak unsur 
Bahasa Inggris serta kebudayaan 
Barat. Banyak ungkapan Bahasa 
Ingrisnya yang kurang tepat, serta 
mengandung unsur materialisme. 

4 “Pertama 
kalinya!” 

81 outer code 
mixing dan 24 
inner code 
mixing 

Sosial, budaya dan 
moral 

Unsur bahasa Inggris yang ditemukan 
sangat banyak dengan aspek cerita 
yang beragam. 

5 “Hidden 
agenda” 

12 outer code 
mixing dan 17 
inner code 
mixing 

Sosial dan moral Bisa dijadikan bahan ajar 
penyalahgunaan narkoba. 

6 “Marmut 
merah jambu” 

35 outer code 
mixing dan 33 
inner code 
mixing 

Moral, religi, sosial 
dan budaya 

Memiliki keseluruhan komponen 
aspek pedagogis. Unsur bahasa 
Inggris tidak terlalu banyak 
ditemukan, namun ceritanya dengan 
genre komedi cukup menghibur. 

7 “School 
chemistry” 

103 outer code 
mixing 

Moral, sosial dan 
budaya 

Mengandung unsur bahasa Inggris 
yang paling banyak.  
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Keseluruhan novel umumnya mengandung 3 hingga 4 aspek pedagogis yang terdiri dari aspek 

religi, moral, sosial dan budaya. Untuk novel yang paling banyak mengandung ungkapan dalam 

bahasa Inggris adalah novel “School Chemistry” dan “Pertama kalinya!”. Novel-novel lainnya 

umumnya sebanding antara outer code mixing yang digunakan dan inner code mixing yang 

ditampilkan dalam novel tersebut. Teen-lit yang ditulis umumnya memiliki cerita yang cukup 

baik dan bisa dijadikan panduan sebagai pegangan dalam pembelajaran maupun cerita sehari-

hari dengan ungkapan bahasa Inggris yang cukup banyak ditemukan, namun tergantung kepada 

genre, jenis dan cerita yang ditulis. Apakah berdasarkan tema Korea, tema keseharian remaja 

pada umumnya atau tema fiksi lainnya.  

 

Sebagai bahan pendamping mata kuliah translating maka ungkapan bahasa Inggris serta ekspresi 

dan ujaran bahasa Inggris  yang terdapat dalam novel teen-lit bisa digunakan sebagai bahan ajar 

untuk diterjemahkan kedalam Bahasa Ibu. Dan sebagai bahan pendamping mata kuliah literature 

, novel teen-lit ini terdiri atas berbagai bentuk dan jenis cerita yang bisa dianalisis baik dari segi 

kebahasaan, intrinsik maupun pesan moralnya sehingga aspek pedagogis yang terdapat dalam 

cerita bisa dianalisis dan menjadi wacana diskusi di dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

5.2 Saran 
1. Bagi para orang tua, bisa memanfaatkan novel jenis teen-lit ini sebagai bahan bacaan 

yang informatif, mendidik dan menghibur.  

2. Bagi para pendidik terutama guru Bahasa Inggris, bisa menggunakan novel teen-lit ini 

sebagai bahan ajar bahasa Inggris 

3. Untuk perpustakaan sekolah, sangat diharapkan untuk melengkapi koleksinya dengan 

novel teen-lit ini. Terutama perpustakaan sekolah tingkat SMP dan SMA. 
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