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ABSTRAK 

 Penelitian yang menggunakan ragam tulis berupa naskah lama Kitab 
Mikraj Nabi berbahasa Jawa ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk 
multilingualisme yang menghasilkan interferensi, campur kode, dan alih kode 
serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa kebahasaan tersebut 
melalui kajian sosiolinguistik. Data penelitian ini diperoleh dari penggunaan 
bahasa dalam naskah lama itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yang menfokuskan pengamatan pada data yang ada. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak atau 
penyimakan. Metode simak yaitu metode dengan menyimak data-data kebahasaan 
melalui proses transliterasi oleh peneliti sendiri sebagai langkah awal untuk 
mengenal lebih dalam bahasa naskah, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi 
data dan identifikasi unsur-unsur kebahasaannya. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa multilingualisme yang ada dalam 
bahasa naskah berupa bahasa Arab, bahasa Madura, dan bahasa Jawa yang 
mendominasinya. Keadaan multilingualisme tersebut mengakibatkan terjadinya 
interferensi, campur kode dan alih kode. Interferensi terjadi dari beberapa aspek, 
antara lain, aspek fonologi, aspek morfologi, aspek leksikal, dan aspek sintaksis. 
Keempat aspek tersebut menunjukkan penggunaan unsur bahasa Arab dalam 
bahasa Jawa dan unsur  bahasa Madura dalam bahasa Jawa pada naskah. Campur 
kode terjadi dalam bentuk kata dan frasa yang didapatkan dari unsur-unsur bahasa 
Arab dan bahasa Madura dalam bahasa Jawa. Alih kode hanya terjadi dalam 
lingkup bahasa Jawa yang mengalihkan dari bentuk ngoko ke krama atau pun 
sebaliknya. Peristiwa kebahasaan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor 
yang antara lain, penutur, lawan tutur, topik pembicaraan, tujuan atau maksud 
pembicaraan, pengaruh bahasa ibu yang menjadi kebiasaan, kebutuhan akan 
sinonim, dan prestise. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga dapat menimbulkan 
dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan bahasa. Dampak Positif 
akan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah penutur bahasa yang 
multilingualis dan memberikan nilai-nilai keilmuan yang dapat menambah 
pengetahuan baru bagi para pembaca karena tertarik dengan bacaan yang mungkin 
istilah-istilahnya belum dipahami. 
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