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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.  Latar Belakang 

       Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, masyarakat 

saat ini dapat mempelajari berbagai bahasa mulai bahasa daerah, bahasa nasional 

hingga bahasa asing. Mempelajari bahasa tidak memandang batasan usia baik 

anak kecil hingga orang dewasa dapat mempelajari berbagai bahasa dengan tidak 

memandang latar belakang pengguna bahasa tersebut. Bahkan bahasa yang 

pertama kali digunkan adalah bahasa ibu. Dengan berbahasa yang baik dan 

ditambah kemampuan bahasa asing, akan memberikan penilaian yang bagus dari 

orang sekitar. 

        Suatu alat atau sarana komunikasi disebut dengan bahasa, yang sangat 

mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai suatu alat 

komunikasi. Dengan komunikasi kita dapat menyampaikan semua apa yang kita 

rasakan, pikiran dan diketahui orang lain. Bahasa sendiri merupakan instrument 

terpenting dalam kehidupan manusia, dalam hal tersebut manusia tidak dapat 

hidup tanpa adanya bahasa, karena bahasa sebagai alat komunikasi baik secara 

lisan maupun tulisan. Apalagi di zaman moderen sekarang ini bahasa sangat 

penting dan besar pengaruhnya terhadap semua bidang seperti halnya politik, 

ekonomi, sosial maupun budaya. Bahasa sendiri adalah simbol yang digunakan 

untuk menyatakan suatu ide, gagasan maupun perasaan orang kepada orang lain. 

Dengan adanya program kerja sama pemerintah dengan orang asing dan dalam hal 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan banyaknya turis asing yang 

berkunjung ke Indonesia apalgi di daerah mengharuskan kita untuk dapat 

berbahasa asing untuk bekomunikasi. 

      Dalam mempelajari bahasa asing banyak sekali orang belajar bahasa asing 

dengan menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa 

internasional, dikenal dan digunakan bahkan di seluruh dunia. Dalam kajian 

maupun ceramah, banyak sekali pendakwah dari beberpa daerah menngunakan 

bahasa peralihan campur kode dan alih kode. Bahasa yang diciptakan dan 
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dituangkan dalam kajian dan ceramah dapat menambah manfaat yaitu selain 

menambah khasanah bahasa dan wawasan berbahasa juga mengasah kemampuan 

berbahasa pendengar kajian atau audien, serta dapat menyampaikan isi kajian 

yang disampaikan oleh pendakwah kepada audien. Dalam variasi kajian banyak 

sekali penceramah menggunakan percampuran berbahasa dalam menyampaikan 

isi kajianya. Bahkan dalam penyampaian kajian dapat menjadi ciri khas 

penceramah dalam kajianya, dengan adanya bahasa peralihan tersebut para 

penceramah lebih dapat menyampaikan isi dan makna dalam kajianya. 

Penyampaian kajian sering kali menggunakan bahasa percampuran antar kode dan 

alih kode dalam bahasa daerah dalam penelitian ini mengambil judul .  

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ada dua masalah yang perlu 

dikaji.  

1. Bagaimana pengunaan wujud alih kode dan campur kode dalam kajian ustadz 

hanan attaki pada media sosial instagram? 

2. Bagaimana penyebab terjadinya alih kode dan campur kode dalam dalam 

kajian ustadz hanan attaki pada media sosial instagram? 

C. Tujuan Penelitian  

Ada 2 tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini.  

1. Mendeskripsikan penggunaan pengunaan wujud alih kode dan campur kode 

dalam kajian ustadz hanan attaki pada media sosial instagram  

2.  Mengidentifikasi penyebab alih kode dan campur kode dalam dalam kajian 

ustadz hanan attaki pada media sosial Instagram 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, acuan, wawasan 

dan informasi berkaitan dengan studi analisis penggunaan campur kode dan 

alih kode dalam dalam kajian ustadz hanan attaki pada media sosial 
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instagram yang digunakan sebagai usaha memeroleh pengetahuan, 

penyampaian, keunikan dan kekhasan dalam sebuah kajian ceramah. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan 

acuan dalam penelitian berikutnya tentang alih kode dan campur kode dalam 

dalam kajian ustadz hanan attaki pada media sosial instagram dan dapat 

memberikan kejelasan maksud setiap tuturan dalam perbincangan setiap tema 

kajian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




