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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul Cerita Nabi Muhammad: Suntingan Teks Disertai 

Analisis Alih Kode dan Campur Kode  ini bertujuan untuk menghasilkan suntingan 

teks Cerita Nabi Muhammad yang bersih dari kesalahan tulis atau salin, sehingga 

didapatkan teks yang dianggap mendekati teks aslinya.  Tujuan lain dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk terjadinya alih kode dan campur kode 

dengan adanya penggunaan beberapa bahasa di dalam naskah Cerita Nabi 

Muhammad, yakni bahasa Jawa sebagai bahasa utama naskah, kemudian bahasa 

Arab, bahasa Madura, dan bahasa Sunda. 

 Penelitian ini menerapkan teori filologi yang berfokus pada edisi teks, kritik 

teks, suntingan teks, dan terjemahan. Selain itu digunakan juga teori sosiolinguistik 

yang berfokus pada alih kode dan campur kode dalam kaitannya untuk mengetahui 

bentuk-bentuk alih kode dan campur kode yang ada di dalam naskah Cerita Nabi 

Muhammad.  

Hasil penelitian ini pertama berupa suntingan teks Cerita Nabi Muhammad 

yang representatif dan dianggap bersih dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang  

ditemukan dan sudah dilakukan perbaikan adalah, lakuna dengan 15 kesalahan, adisi 

dengan 11 kesalahan, ditografi dengan 24 kesalahan, subtitusi dengan 34 kesalahan, 

transposisi dengan 4 kesalahan, dan gabungan  dengan 5 kesalahan. Kedua 

ditemukannya bentuk-bentuk Alih kode dengan 101 data bahasa berupa pengalihan 

bahasa dan ragam bahasa, dengan rincian 78 data bahasa berupa pengalihan dari 

bahasa Arab, 2 data bahasa berupa pengalihan dari bahasa Madura, 1 data bahasa 

berupa pengalihan dari bahasa Sunda, dan 20 data bahasa berupa pengalihan bahasa 

dan ragam bahasa. Campur kode dalam naskah ini dibuktikan dengan ditemukannya 

106 data bahasa yang merupakan percampuran unsur bahasa Arab, bahasa Madura, 

dan bahasa Sunda ke dalam kalimat berbahasa Jawa, dengan rincian 103 data bahasa 

dari unsur bahasa Arab; 2  data bahasa dari unsur bahasa Madura, dan 1 data dari 

unsur bahasa Sunda. 
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