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ABSTRAK
Ritonga, Deffi Syahfitri. 2013. Campur Kode Dalam Percakapan Santriwati
Kelas VIII Pondok Pesantren Al-Ansor Manunggang Padang Sidempuan (Kajian
Sosiolinguistik).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji campur kode dalam percakapan santriwati
kelas VIII Pondok Pesantren Al-Ansor Manunggang. Permasalahan yang
ditemukan mencakup tipe-tipe campur kode dan jenis-jenis campur kode yang
dilakukan santriwati kelas VIII Pondok Pesantren Al-Ansor Manunggang. Sampel
penelitian ini adalah 32 orang santriwati kelas VIII Pondok Pesantren Al-Ansor
Manunggang dari jumlah populasi 125 orang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode simak dengan teknik dasar teknik sadap dan teknik
lanjutannya adalah teknik simak libat cakap, teknik siak bebas libat cakap, teknik
rekam, dan teknik catat. Selain itu metode yang digunakan adalah teknik cakap
dengan teknik dasar berupa teknik pancing. Teknik analisis data dilakukan dengan
metode padan. Sedangkan penyajian hasil analisis disajikan secara informal. Hasil
yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya pada peristiwa campur kode yang
terjadi dalam percakapan santriwati kelas VIII Pondok Pesantren Al-Ansor
Manunggang didapati tipe campur kode bahasa Arab dalam bahasa Indonesia
yang jenis campur kodenya meliputi ism musytaq, ism jamid, ism isyarah, ism
dhamir, dan fi’il. Frasa terdiri atas idafah, jar majrur, dan na’at man’ut. Serta
klausa terdiri atas jumlah fi’liyah dan jumlah ismiyah. Selain itu didapati juga tipe
campur kode bahasa Indonesia dalam bahasa Arab yang jenis campur kodenya
meliputi partikel, kata benda (nomina), kata kerja (verba), frasa preposisi, frasa
nomina, frasa adverbial, frasa adjektiva, dan klausa yang terdiri dari klausa
nomina dan klausa verba.
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ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺭﻳﺘﻮﻧﺠﺎ ،ﺩﻳﻔﻲ ﺳﻴﺎﻫﻔﻴﺘﺮﻱ .2013 .ﺧﻠﻂ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻄﻠﻴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﺎﻧﻮﻧﺠﺎﻧﺞ ﺑﺎﺩﺍﻧﺞ ﺳﻴﺪﻳﻤﺒﻮﺍﻥ )ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻴﻨﺠﻮﻳﺴﺘﻴﻜﺲ(.
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻄﻠﻴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﺎﻧﻮﻧﺠﺎﻧﺞ .ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ
ﻣﻴﻜﺲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻦ ﺍﻟﻄﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﺎﻧﻮﻧﺠﺎﻧﺞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺩﺛﺘﻬﻦ .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
 32ﺍﻟﻄﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﺎﻧﻮﻧﺠﺎﻧﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 125
ﺷﺨﺼﺎ .ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺳﺪﺍﺏ ﺗﺸﻴﺮ
ﻟﻴﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ،ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻴﺒﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ،ﺗﺴﺠﻴﻞ ،ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺺّ  .ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻠﻮﺏ .ﺃﺛﻨﺎء ﻋﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻄﻠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﺎﻧﻮﻧﺠﺎﻧﺞ ﻭﺟﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺗﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ,ﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ ,ﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ،ﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ,ﻭ
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ﻓﻌﻞ .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﺎﻓﺔ .ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﻭﺭ ,ﻭﻧﻌﺖ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻮﺕ.
ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺍﺳﻤﻴﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻁ
ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ،ﺍﺳﻤﺎ ً )ﻧﻮﻥ( ،ﻭﻓﻌﻞ )ﻓﻌﻞ( ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺠﺮ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﻢ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺻﻔﺔ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺩﻓﻴﺮﺑﻴﺎﻟﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺍﺳﻤﻴﻴﺔ.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab
Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI No. 158 Tahun
1987 dan no. 0543 b/U/1987 tertanggal Januari 1988.

I.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab

Nama

Huruf

Keterangan

Latin
ﺍ

alif

-

tidak dilambangkan

ﺏ

bā

B

-

ﺕ

tā

T

-

ﺙ

ṡā

ṡ

s (dengan titik di atasnya)

ﺝ

jīm

J

-

ﺡ

ḥā

ḥ

h

(dengan

titik

di

bawahnya)
ﺥ

khā

Kh

-

ﺩ

dal

D

-

ﺫ

żal

Ż

z (dengan titik di atasnya)

ﺭ

rā

R

-

ﺯ

zai

Z

-

ﺱ

sīn

S

-

ﺵ

syīn

Sy

-

ﺹ

ṣād

ṣ

s

(dengan

titik

di

titik

di

titik

di

bawahnya)
ﺽ

ḍad

ḍ

d

(dengan

bawahnya)
ﻁ

ṭā

ṭ

t

(dengan

bawahnya)

ix

ẓā

ﻅ

ẓ

z

(dengan

titik

di

bawahnya)
ﻉ

‘ain

‘

koma terbalik (di atas)

ﻍ

gain

G

-

ﻑ

fā

H

-

ﻕ

qāf

Q

-

ﻙ

kāf

K

-

ﻝ

lām

L

-

ﻡ

mīm

M

-

ﻥ

nūn

N

-

ﻭ

wāwu

W

-

ﻩ

hā

H

-

ء

hamzah

‘

apostrof, tetapi lambang ini
tidak dipergunakan untuk
hamzah di awal kata.

ﻱ

II.

yā

Y

-

Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap
Contoh :  ﺃﺣﻤﺪﻳﺔditulis Ahmadiyyah

III.

Tā marbūtah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh :  ﺟﻤﺎﻋﺔditulis jama’ah
2. Bila dihidupkan ditulis l
Contoh :  ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎءditulis karāmatul-‘auliyā’

IV.

Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

x

V.

Vokal Panjang
A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū. Masingmasing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

VI.

Vokal Rangkap
Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu
mati ditulis au.

VII.

Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata
Dipisahkan dengan apostrof ( ‘ )
Contoh :  ﺃﺃﻧﺘﻢditulis a’antum
 ﻣﺆﻧﺚditulis mu’annaṡ

VIII.

Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis alContoh :  ﺃﻟﻘﺮﺍﻥditulis Al-Qur’ān
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya.
Contoh :  ﺃﻟﺸﻴﻌﺔditulis asy-Syī’ah

IX.

Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X.

Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
1. Ditulis per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh :  ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām.
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