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 Tujuan Penelitian ini ada tiga. 1) Untuk mendeskripsikan bentuk dan jenis  

campur kode bahasa dalam ceramah Ustaz Maulana dalam acara Islam Itu Indah. 

2) Untuk mendeskripsikan fungsi campur kode bahasa dalam ceramah Ustaz 

Maulana dalam acara Islam Itu Indah. 3) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor 

yang melatarbelakangi campur kode bahasa dalam ceramah Ustaz Maulana dalam 

acara Islam Itu Indah di Trans TV pada episode Kenapa Rezqiku Sempit. Objek  

penelitian ini adalah di antaranya campur  kode bahasa Arab dan bahasa Inggris 

kedalam bahasa Indonesia dalam ceramah ustaz Maulana pada acara Islam Itu 

Indah pada episode Kenapa Rezqiku Sempit. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif karena peneliti mengkaji permasalahan-permasalahan  yang  

hasilnya disajikan dalam  kata, frasa, dan klausa. Penelitian dimulai dengan 

mengunduh data dari youtube kemudian menyimak hasil data yang dilakukan 

selama satu hari. Selanjutnya peneliti mencatat hasil analisis dalam bentuk 

dokumen untuk kemudian disimpulkan. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan teknik simak dan catat. Analisis data dalam penelitian ini adalah 

metode padan dan agih. Hasil penelitian ini ada 3. 1) Terdapat 20 analisa data 

berbentuk kata, terdapat 8 analisis data berbentuk frasa, terdapat 5 analisa data 

berbentuk  klausa. Terdapat 6 jenis campur kode ke luar. 2) Terdapat 4 fungsi 

campur kode sebagai perulangan, terdapat 4 fungsi campur kode sebagai 

penyisipan kata. 3) Terdapat 3 faktor penutur, dan terdapat 7 faktor kebiasaan 

yang melatarbelakangi terjadinya campur kode. 

 

 

Kata kunci: penggunaan, campur kode, bahasa, dalam ceramah  
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A. PENDAHULUAN 

Tujuan peneliti memilih judul “Penggunaan Campur Kode Bahasa Dalam 

Ceramah Ustaz Maulana Pada Acara Islam Itu Indah episode “Kenapa Rezqiku 

Sempit” di TRANS TV Tanggal 5 November 2013. Karena peneliti ingin 

mendeskripsikan bentuk-bentuk campur kode bahasa, mendeskripsikan jenis campur 

kode bahasa, mendeskripsikan fungsi campur kode bahasa, dan mendeskripsikan 

faktor-faktor campur kode dalam ceramah ustaz Maulana pada acara Islam Itu Indah 

episode “Kenapa Rezqiku Sempit” pada tanggal 5 november 2013 untuk dikaji lebih 

lanjut. 

Salah satu sarana yang digunakan  menyampaikan pesan  kepada orang 

lain adalah melalui ceramah atau pidato. Sebab melalui ceramah ataupun 

pidato seseorang dapat menyampaikan gagasan, pikiran atau informasi kepada 

orang banyak secara lisan. Dalam pelaksaannya antara pidato dan ceramah 

tidak dapat dibedakan, keduanya sama-sama menyampaikan suatu gagasan 

atau pesan kepada khalayak. Hanya saja yang membedakan keduanya adalah 

situasi, tempat, waktu (kesempatan), tema dan sumbernya. Ceramah lebih 

bersifat khusus untuk masalah keagamaan.  

  Peranan pidato atau ceramah penyajian penjelasan lisan kepada 

kelompok massa merupakan suatu hal yang sangat penting, baik pada waktu 

sekarang maupun pada waktu yang akan datang. Mereka yang mahir berbicara 

dengan mudah dapat menguasai massa dan berhasil memasarkan gagasan 

mereka dengan baik, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Banyak cara 

yang dapat dilakukan oleh pembicara atau penceramah guna menyampaikan 

gagasannya kepada pendengar. Salah satunya adalah penggunaan aspek 
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kebahasaan berupa campur kode (code mixing) guna meyakinkan 

pendengarnya mengenai gagasan yang disampaikan. Oleh karena itu, sering 

kita temukan dalam  kehidupan sehari-hari banyak pembicara atau 

penceramah yang menggunakan dua bahasa atau lebih dalam ceramahnya. 

Penggunaan bahasa dalam bentuk lisan tentunya memiliki banyak 

tujuan. Salah satunya jenis tuturan yang menggunakan bahasa yang baik 

merupakan saran informasi dan pengetahuan dari seseorang penutur kepada 

pendengarnya. Salah satu lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan 

tersendiri dengan tuturan menarik yang membuat banyak orang 

mendengarnya. Ini tentunya dapat dipahami sebagai alasan para pemuka 

agama dituntut untuk memiliki kemampuan mengolah kata dan kalimat demi 

menghasilkan tuturan yang baik dan menarik, sehingga berkesan dan di ingat 

oleh umat. Dengan demikian pendengar dapat merasakan dan meresapi ajaran 

agama  dengan baik pula. 

Campur kode (code mixing) adalah penggunaan unsur-unsur bahasa, 

dari satu bahasa melalui ujaran khusus ke dalam bahasa yang lain. Nababan 

(1991:32) mengatakan campur kode yaitu suatu keadaan berbahasa lain, ialah 

bilamana orang  mencampur dua (atau lebih) bahasa atau ragam  bahasa dalam 

suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam  situasi berbahasa yang menuntut 

percampuran bahasa itu. Kemudian kaitannya dengan penelitian ini, peristiwa 

campur kode merupakan fokus kajian utama dalam penelitian ini. Sebab yang 

akan diteliti adalah peristiwa campur kode (code mixing) dalam ceramah ustaz 

Maulana. 
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Acara “Islam Itu Indah” yang dibawakan oleh Ustaz Maulana 

merupakan sebuah acara ceramah di Trans TV yang di sajikan dalam bentuk 

santai tapi memikat. Topik pembicaraan yang dimunculkan berguna untuk 

memikat para jamaah-jamaahnya. Program ini tayang setiap hari senin sampai 

hari jum’at jam 06.00 WIB.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dimulai dengan mengunduh data dari youtube pada 

tanggal 5 november 2013. Jenis dan strategi penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif  karena peneliti mengkaji permasalahan-permasalahan yang hasilnya 

disajikan dalam bentuk kata, frasa, dan klausa. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2012:6). 

Objek yang dikaji berupa kata, frasa, klausa dalam ceramah ustaz 

Maulana pada acara Islam Itu Indah episode “Kenapa Rezqiku Sempit” yang 

mengandung campur kode bahasa Arab dan bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, frasa, 

dan klausa yang mengandung campur kode bahasa Arab dan bahasa Inggris 

kedalam bahasa Indonesia. Sumber data diperoleh dari acara Islam Itu Indah 

episode “Kenapa Rezqiku Sempit” yang diunduh dari youtube. Peneliti 

menggunakan teknik simak dan selanjutnya menggunakan teknik catat. Teknik 
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ini dapat digunakan secara bersama-sama jika penggunaan bahasa disadap itu 

berwujud lisan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penggunaan campur 

kode pada acara  Islam Itu Indah  di stasiun TV (Trans TV) yang dibawakan 

oleh ustaz Maulana episode “ Kenapa Rezqiku Sempit” yang diunduh pada 

tanggal 5 November 2013. Penelitian dimulai dengan penyususnan laporan 

dilanjutkan analisis data, sampai pembuatan simpulan dan penyusunan laporan 

penelitian. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk-Bentuk campur kode 

Berdasarkan data yang ditemukan, bentuk atau campur kode dalam 

pemakaian bahasa Indonesia pada ceramah ustas Maulana yaitu berupa 

kata, frasa, serta klausa. Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk campur 

kode tersebut. 

a. Analisis Campur Kode Berwujud Kata 

Data (1) 

Rezqi artinya “rezki/berkah” 

Pada data diatas, terdapat kata rezqi disini merupakan kata 

serapan dari bahasa Arab yang berarti rezki/berkah (sesuai dengan 

konteks kalimatnya). Sedangkan kata-kata lainnya merupakan 

bahasa Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa pada kutipan 

ceramah di atas terdapat  peristiwa campur kode, yakni 
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pencampuran dua bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa 

Arab. 

Data (2) 

Down  artinya “penurunan” 

Pada data di atas , terdapat pembentukan campur kode yang 

dilakukan dengan penyisipan berwujud kata berbahasa Inggris, 

yakni berupa kata dasar down yang artinya adalah penurunan. 

Sedangkan kata-kata lainnya merupakan bahasa Indonesia. Jadi 

dapat dikatakan bahwa pada kutipan ceramah diatas terdapat 

peristiwa campur kode, yakni pencampuran dua bahasa antara 

bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. 

b. Analisis Campur Kode Berwujud Frasa 

Data (3) 

Amal ba’du artinya “amal kebaikan yang harus dilakukan 

saat di dunia kelak di akhirat sudah ada yang menolong dirinya 

karena amal kebaikan waktu di dunia” 

Pada data di atas, terlihat terjadinya campur kode (code 

mixing) dengan ditandai adanya penyisipan berwujud kata 

berbahasa Arab yakni amal ba’du yang merupakan kata serapan 

artinya adalah amal kebaikan yang harus dilakukan saat di dunia 

supaya kelak di akhirat sudah ada yang menolong dirinya karena 

amal kebaikannya waktu di dunia. Sedangkan kata-kata lainnya 

merupakan bahasa Indonesia. Dikatakan ke dalam proses 

penyisipan yang berwujud frasa karena yang disisipkan merupakan 
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kelompok kata yang terdiri dari dua kata, yaitu kata amal dan ba’du 

ke dalam struktur bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia. 

Data (4) 

Shalat dhuha  

Shalat artinya “ibadah kepada Allah SWT yang wajib dilakukan” 

Dhuha artinya “waktu menjelang tengah hari(kurang lebih pukul 

10.00) 

Pada data di atas, termasuk ke dalam proses pembentukan 

campur kode (code mixing) berbebtuk frasa. Campur kode yang 

terdapat pada kalimat di atas yaitu dalam frasa bahasa Arab yakni 

berupa kata shalat dhuha yang berarti shalat artinya “ibadah 

kepada Allah SWT yang wajib dilakukan”, Dhuha artinya “waktu 

menjelang tengah hari (kurang lebih pukul 10.00). Dikatakan di 

dalam proses penyisipan yang berwujud frasa karena disisipkan 

merupakan kelompok kata yang terdiri dari dua kata. 

Data (5) 

Ok sit done please artinya “baik, silahkan duduk” 

Pada data di atasa terlihat proses pembentukan campuir 

kode berwujud frasa. Campur kode yang terdapat pada kalimat di 

atas yaitu dalam farasa bahasa Inggris yakni ok, sit done please 

yang berarti ya, silahkan duduk. Dikatakan di dalam proses 

penyisipan yang berwujud frasa karena disisipkan merupakan 

kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih. 
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c. Analisis Campur Kode Berbentuk Klausa  

Data (6) 

Ok sit done please artinya “baik silahkan duduk” 

Kenapa rugi tidak ada tambahan, kalau ini bengkrut modalnya 

tidak kembali, ok sit done please  

Pada data diatas, terlihat proses pembentukan campur kode 

dengan memasukkan bagian kalimat yang lebih kompleks yaitu 

berupa klausa. Klausa pada data di atas merupakan klausa dalam 

bahasa Inggris “Ok sit done please” yang artinya baik silahkan 

duduk.Jadi campur kode di atas termasuk campur kode berbentuk 

klausa. 

Data (7) 

Positive thingking artinya “berfikir positif/baik” 

Jadi orang selalu positive thingking mudah-mudahan dilancarkan 

rezekinya. 

Pada data diatas, terlihat proses pembentukan campur kode 

dengan bagian kalimat yang lebih kompleks yaitu berupa klausa. 

Klausa pada data di atas merupakan klausa dalam bahasa Inggris 

“Positive Thingking” yang artinya berfikir positif/baik.Jadi campur 

kode di atas termasuk campur kode berbentuk klausa 

2. Jenis Campur Kode 

a. Campur kode ke luar (outer code-mixing) 

Data (9) 
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Waduh kalau berbicara tentang rezki luar biasa pasti 

perhatian apalagi yang di rumah pasti heboh. Ada nggak sebab-

sebab sehingga rezki itu terhalang, kalau mau di mudahkan 

rezkinya shalat dhuha, oke! Shalat dhuha kalau mau diangkat 

derajatnya, ada orang yang susah rejekinya, siapa itu? Orang yang 

tidur sesudah subuh. 

Shalat dhuha artinya ibadah sholat yang dikerjakan pada waktu 

pagi hari sekitar pukul 09.00-10.00. (bahasa Arab) 

Data (10) 

Jangan selalu berkata sedekah itu selalu berupa uang tersenyum 

pun sedekah iya menerima sumbangan orang sedekah, ada orang 

shalat terus kita berjamaah itu namanya sedekah, sedekahnya orang 

berjamaah ketika ia mau menjadi makmum. 

Makmum artinya pengikut. (bahasa Arab) 

Data (11) 

Mas muji sini berdiri pake mic dong. Makanya ada orang 

beruntung, orang rugi orang bangkrut, beruntung karna melakukan 

lebih dari yang normal orang normal berarti dia rugi tidak ada 

tambahan kalau ini bangkrut modalnya tidak kembali, ok, sit don’t 

please. 

Ok, sit don’t please artinya baik silahkan duduk. (bahasa Inggris) 

a. Campur kode ke dalam (inner code-mixing) 
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Campur kode ke dalam (inner code-mixing) yaitu campur 

kodeyang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. 

Contohnya bahasa Indonesia – bahasa Jawa – bahasa Batak dll. Akan 

tetapi dalam penelitian ini penulis tidak menemukan data yang 

tergolong kedalam macam campur kode ke dalam, karena semua data 

yang ditemukan merupakan macam campur kode ke luar. 

3. Fungsi Campur Kode 

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam peristiwa campur kode 

yang terjadi dalam ceramah ustaz Maulana dalam acara Islam Itu Indah 

memiliki  dua fungsi dalam pemakaiannya. 

a. Campur Kode sebagai perulangan 

Data (12) 

Yang ke lima orang yang kikir gimana rezkinya bisa lancar kalau 

pelit.” 

Kikir artinya pelit 

Data (13) 

“Jama’ah oh jama’ah bagaimana caranya supaya kita bisa meraih 

rezki, tapi jangan rezki aja, rezki yang berberkah apa itu berkah? 

Berkah itu meluap atau menetap rezki yang berberkah itu bukan 

saja dia merasakan tapi dirasakan oleh orang-orang disekitarnya.” 

Berkah artinya meluap atau menetap 

Data (14) 
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“Nah bedakan antara takdir dan nasib, rezki dari Allah itu takdir, 

kaya miskin itu nasib, iya rezki takdir kaya miskin nasib.” 

Takdir artinya rezki dari Allah 

Nasib artinya kaya atau miskin 

b. Campur kode sebagai penyisipan kalimat 

Data (15) 

“Waduh kalau berbicara tentang rezqi luar biasa, semua pasti 

perhatian, terutama yang dirumah heboh. Ada nggak sebab-sebab 

rezki itu terhalang. 

Rezqi artinya rejeki atau berkah 

Data (16) 

“Sekarang kalau mengatakan orang pelit yakin juga rezkinya pelit, 

mohon maaf karna sedekah itu banyak, tidak semua berkata aduh 

gimana nih jadi orang miskin tidak bisa bersedekah, justru orang 

miskin bersedekah dengan orang kaya.” 

Sedekah artinya suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang 

sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala 

semata. 

Data (17) 

“Pertanyaannya kenapa rezkiku begini, hello!! Jangan berburuk 

sangka kepada Allah atas rezki yang diberikan Allah.” 

Hello artinya menyapa 
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4. Faktor-faktor yang melatarbelakangi campur kode 

Campur kode disebabkan oleh masyarakat tutur yang 

multibilingual. Campur kode tidak mempunyai maksud dan tujuan yang 

jelas digunakan karena campur kode digunakan biasanya tidak disadari 

oleh pembicara atau dengan kata lain reflex atau pengetahuan bahasa asing 

yang diketahuinya. Maka dari itu ada dua faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya campur kode dalam ceramah ustaz Maulana, antara lain sebagai 

berikut : 

a. Penutur 

Data (18) 

Orang disebabkan rezkinya sempit karna lima, yang 

pertama tidak tawakal kepada Allah, tetapi tawakal kepada dirinya 

sendiri, yang ke dua karena dia berdosa, yang ke tiga melakukan 

kecurangan, yang ke empat menyakiti orang-orang di sekitarnya, 

yang kelima rezkinya berhenti karna kikir 

Data (19) 

Contoh peternak memberi makan kepada hewan ternaknya 

supaya kenapa? Gemuk-gemuk hewan ternaknya mencari untung. 

Tapi Allah tidak ada keinginan sedikitpun begitu, you menyembah, 

you tidak menyembah Allah tidak berkurang sedikitpun.  
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b. Kebiasaan 

Data (20) 

Kenapa ada orang kaya karena mereka rajin, kenapa ada 

orang miskin karena mereka malas, semua bisa kaya makanya 

usaha, mas muji sini pake micnya dong. Ada yang satu melanggar-

melanggar dosa, makanya ada orang beruntung karna melakukan 

lebih dari yang normal. Orang normal berarti melakukan yang 

lebih kenapa dia rugi tidak ada ada tambahan, kalau ini bangkrut 

modalnya tidak kembali, ok, sit done please. 

Data (21) 

Ada nggak sebab-sebab sehingga rezqi itu terhalang, kalau 

mau dimudahkan rezkinya shalat dhuha,oke! Shalat dhuha 

sebenarnya itu tergantung dari diri kita, kalau mau diangkat 

derajatnya kan derajat itu banyak ada lima. Satu shalat malam, 

wudhu, shalat taubat, shalat hajat, shalat tahajut kemudian witir. 
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D. SIMPULAN  

Berdasarkan analisis data mengenai penggunaan campur kode dalam 

ceramah ustaz Maulana pada acara “Islam Itu Indah” episode “Kenapa 

Rezqiku Sempit” 5 November 2014 dapat disimpulkan ditemukan bentuk atau 

campur kode dalam pemakaian bahasa Indonesia pada ceramah ustaz Maulana 

yaitu berupa kata, frasa, serta klausa. Dalam penelitian ini peneliti meneliti 

tentang bentuk dan jenis campur kode, meneliti tentang fungsi campur kode 

bahasa dan meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi campur kode 

bahasa dalam ceramah Ustaz Maulana dalam acara Islam Itu Indah.Pada 

penelitian ini terdapat 20 analisa data berbentuk kata, terdapat 8 analisis data 

berbentuk frasa, terdapat 5 analisa data berbentuk  klausa. Terdapat 6 jenis 

campur kode ke luar,terdapat 4 fungsi campur kode sebagai perulangan, 

terdapat 4 fungsi campur kode sebagai perulangan. Terdapat 3 faktor penutur 

yang melatarbelakangi campur kode, dan terdapat 7 faktor kebiasaan yang 

melatarbelakangi terjadinya campur kode. Ustaz Maulana merupakan penutur 

dari campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. 

Tujuan yang sebenarnya adalah agar para pendengar dapat memperkaya 

koskata dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Pemakaian bahasa 

Indonesia jangan sampai diabaikan, apabila terdapat padanan kata yang tepat 

dalam bahasa Indonesia, penulis menyarankan lebih baik menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
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