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Keberagaman sosial budaya suatu waktu dan tempat tertentu menimbulkan 

adanya peristiwa campur kode. Campur kode merupakan suatu keadaan bahasa 

dimana orang mencampur lebih dari dua atau lebih bahasa/ragam bahasa dalam 

suatu tindak tutur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengggunaan berbagai 

macam bahasa dalam ceramah ustadz Hanan Attaki. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka tujuan penelitian yang dilakukan peneliti dalam ceramah Ustadz Hanan 

Attaki yakni,  mendeskripsikan (1) wujud campur kode dalam ceramah ustadz 

Hanan Attaki dan (2) faktor yang mempengaruhi terjadinya campur kode dalam 

ceramah ustadz Hanan Attaki. 

Penelitian dalam ceramah ustadz Hanan Attaki menggunakan jenis 

penelitian  deskriptif kualitatif. Peneliti mengambil data penelitian ini dalam 

ceramah ustadz Hanan Attaki berupa wujud campur kode, faktor yang 

mempengaruhi terjadinya campur kode. Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 

ceramah dari ustadz Hanan Attaki yakni, Keajaiban Istigfar, Sabar Serta Yakin, 

dan Revolusi Cinta. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

menganalisis ceramah ustadz Hanan Attaki tersebut menggunakan teknik 

dokumentasi, teknik transkripsi, tekni simak dan teknik catat. Instrumaen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar korpus data yang 

terdiri atas korpus data wujud campur kode dan korpus data faktor yang 

mempengaruhi terjadinya campur kode. 

   

Hasil dari penelitian ini membahas (1) wujud campur kode dalam 

ceramah ustadz Hanan Attaki berbentuk kata 49 data, frasa 9 data, dan klausa 18 

data yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dari penelitian yang 

telah dilakukan ditemukan wujud campur kode yang paling banyak terdapat pada 

bentuk kata yakni ada 49 data. (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya campur 

kode dalam ceramah ustadz Hanan Attaki adalah faktor penutur, faktor kebiasaan, 

dan faktor mitra tutur. 

Pada penelitian ini, Campur Kode Dalam Ceramah Ustadz Hanan Attaki. 

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini memberi sumbangan terhadap 

penelitian berikutnya yang sejenis dan sebagai bahan pendamping dan sumber 

untuk mengembangkan ilmu kebahasaan di bidang kajian sosiolinguistik 

khususnya dalam kajian campur kode. 
 


