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 االستهالل

 :قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي

 

   ﷽ 

ِت َوٱْْلَْرِض َوٱْخِتلََُٰف أَْلِسَنِتُكْم  وََٰ  َوِمْن َءايََِٰتِهۦ َخْلُق ٱلسَّمََٰ

ِلَك َْل  ِنُكْم ۚ ِإنَّ ِِف ذََٰ  ٢٢ ِلِميَ يٍََٰت لِّْلعَٰ َوأَْلوََٰ

 ٢٢ :الروم سورة
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 اإلهداء
 احلمد هلل فّضل بين آدم ابلعلم والعمل

 أشهد أن ال إلو أاّل هللا وحده الشريك لو وأشهد أّن دمحما عبده ورسولو
 الصالة والسالم على نيّب الرمحة وشفيع األّمة السراج من كّل الظلمة

 دمحم ابن عبد هللا.
العلمي، وليكون ىذا البحث انفعا دلن قرأه ودلن بكل سرور ورمحة أقّدم ىذا البحث 

 حيتاج إليو، ويرجى اإلصالح لزمان اآليت.
ألمي احملبوبة سيت نعمة الذي بذل جهده لنجاحي، وأيب احملبوب دمحم مستقيم .٥

 أندي جلى
 العامل العالمة مجيع ادلعلم يف اجلامعة سوانن غري اإلسالمية احملبوبة.٩
ويوين، ىرتنيت، بسرى أفندى،  ريكى أندرايىن، سومرنو،إخواين وأخوايت وىي .١

 ارس، رافق، بغياح، نيعبد ادلع لطفي أانغ مدورا،
 اإلسالمية غري سوانن جامعة وأدهبا العربية اللغة قسمال ىف أصدقاء جلميع.٠
 اإلسالمية غري سوانن جامعة وأدهبا العربية اللغة قسملل.٥
 جبامعة سوانن غريي بوجونغارا اإلسالميةلكاّفة اجملاىدين حاريب السخافة .٠

 أوصيكم وإاياي نفسي " عش كرميا أو مت شهيدا ".
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 كلمة الشكر والتقدير
السالم على و هلل رّب العادلني وبو نستعني على أمور الدنيا والدين الصالة احلمد

لو ومن آأشرف األنبياء وادلرسلني سيد األولني واألخرين دمحم صّلى هللا عليو وسلم وعلى 
 تبعو إبحسان إىل يوم الدين يوم الينفع فيو مال وال بنون. أمابعد

حتويل  فبإذن هللا تعاىل وعنايتو وتوفيقو قد دّتت كتابة البحث العلمي ابدلوضوع "

)دراسة اللغة  ذللفي تيان راسا و ابين أرنس Hayyaالرواية   الشفرة يف الشفرة وختليط

يف  سرجاانوأقّدم ىذا البحث لشرط من الشروط للحصول على درجة  "االجتماعية(

 دب جبامعة اإلسالمية سوانن غري بوجونغارا.قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآل

والتقدير العميق والتحية ألوالء يف ىذه ادلناسبة الثانية أريد أن أقّدم الشكر اجلزيل 

 الذين مدوا أيديهم ابدلساعدات، فمنهم :

جوىر ادلعارف ن غري بوجونغارا اإلسالمية فضيلة الكرام رئيس اجلامعة سوان .٥

 ادلاجستري.

 امعة سوانن غريي بوجونغارا اإلسالميةفضيلة الكرام عميد كلية األدب جب .٩ 

 مرأة العزيزة ادلاجستري.االدكتورة 
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 مستخلص البحث
ذللفي تيان راسا و  Hayyaالشفرة يف الرواية   حتويل الشفرة وختليطم،  ٩٥٩٥، عبدي سروا فرتا 
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سوانن غريي  االجتماعية( ويةاللغ)دراسة  ابين أرنس

 اإلسالمية بوجونغارا.
 ادلاجيستري ، واألستاذة ديف إيكا داينتيكاجستريانلنا إندرايان ادلحتت اإلشراف : 
  Hayya،الشفرة ختليط،حتويل الشفرة الكلمة الرئيسية : 

اللغة نشاط أو سلوك اجتماعي تقوم بو مجاعة من الناس هبدف االتصال والتعاون. يف ىذا 
وىو ظاىرة اللغة  الشفرة حتويل الشفرة وختليطاللغوية ىي  حث إحدى الظاىراالبالبحث اختاره 

بشكل عام اليت ميكن أن حتدث يف مجيع أنواع اللغة واجملتمع ألن الشخص يشرتط أن يكون ليس 
فقد قادرا على إتقان اللغة الواحدة يف االتصال، ولكنها أخذت التمكن من لغة أخرى لالتصال مع 

 يف مناتق أخرى، من أجل قضاء احتياجات احلياة آخرين

ذللفي تيان راسا و  Hayyaالشفرة يف الرواية   حتويل الشفرة وختليطحبث الباحث عن 
،Hayyaالشفرة يف الرواية   حتويل الشفرة وختليط األول أنواع، الناسؤ مظهر  وقد. ابين أرنس

داف ىأما أ.Hayyaالشفرة يف الرواية   حتويل الشفرة وختليط والثاين العوامل اليت تسبب إىل وقوع
 ني.بسؤالالبحث مناسب 

منهج الكيفي أو الدراسة الكيفية بطربقة الوصفية. الذي وادلنهج من ىذا البحث ىو 
ذللفي تيان راسا  Hayyaيف الرواية  الشفرة حتويل الشفرة وختليطاستحدمت ىذا ادلنهج يف حتليل 

 .و ابين أرنس

 والّلغة،البحث يدل على وجود العناصر اللغوية من اللغةالعربية جونتائ
،واللغة سوندى. نوع ختليط الشفرة الواقعة يف ىذا البحث ليزية، واللغة اإلندونيسيةجناإل

 ،تغيري احلال من الرمسي إىل احلال غري الرمسي ادلخاطب،ىو التخليط من انحية الكلمة،  
 .ادلتكلم ،تغيري احلال من غري الرمسي إىل احلال الرمسي
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Abdi Sirua Putra. 0202. Alih Kode dan Campur Kode di Novel Hayya Karya 
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Bahasa adalah sebuah aktivitas atau perilaku sosial yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk tujuan komunikasi dan kerjasama. Dalam penelitian 

yang dipilih peneliti, salah satu fenomena kebahasaan yaitu transcoding dan code 

mixing, yaitu fenomena kebahasaan secara umum yang dapat terjadi pada semua 

jenis bahasa dan masyarakat. karena ia dituntut bukan hanya untuk sekedar 

mengerti satu bahasa saja dalam komunikasi, melainkan dibutuhkan penguasaan 

bahasa lain untuk berkomunikasi di tempat. tempat yang berbeda, guna 

keberlangsungan kebutuhan hidup. 

 Sang peniliti bermaksud melakukan penelitian tentang transcoding dan 

code scrambling dalam novel Hayya karya Helvy Tiana Rossa dan Bany Arnas. 

Muncul dua pertanyaan, pertama apa saja jenis transcoding dan code scrambling 

di Hayya, dan yang kedua adalah, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

transcoding dan code scrambling di Hayya. 0 pertanyaan tadi sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 Peneliti ini adalah studi tentang bagaimana cara menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yang akan kita gunakan analisis  alih kode dan campur kode 

di novel hayya karya helvy tiana rossa dan bani arnas 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur kebahasaan antara bahasa 

Arab dan bahasa lainnya seperti bahasa Inggris, Indonesia, dan bahasa Sunda. 

Jenis campur kode yang ditemukan dalam tulisan ini adalah campur kode  dari 

segi kata sambutan, untuk lawan bicara. perubahan bahasa itu sendiri dari formal 

menjadi informal, dan dari informal menjadi formal, berbicara. 
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 حمتوايت البحث

  .........................................................  صحفة الغالف

  ......................................................... وع ضو صحفة ادل

 أ ....................................................... تقرير عميد الكلية 

 ب ...................................... شعبة اللغة العربية وأدهبا  قسمتقرير 

 ج ................................ تقرير جلنة ادلناقسة بنجاح البحث اجلمعي 

 د .......................................................... تقرير ادلشرف 

 ه .......................................................... شهادة اإلقرار 

 و ............................................................  االستهالل

 ز ............................................................... اإلىداء 

 ح .................................................. كلمة الشكر والتقدير 

 ى .................................................... مستخلص البحث 

 ل ....................................................... حمتوايت البحث 

 : املقّدمة  الفصل اْلول

 ٥ .................................................. خلفية البحث .أ 

 ٥ ................................................... أسئلة البحث .ب 



 م
 

 ٠ .................................................  ثأىداف البح.ج 

 ٠ ...................................................  فوائد البحث.د 

 ٧ ................................................  الدراسة السابقة.ه 

 ٩ .................................................. البحث يةنهجم.و 

 ٥٥ ....................................... در البياانتاالبياانت ومص.ز 

 ٥١ ................................................  يكل البحثى.ح 

  اإلطار النظريالفصل الثاين : 

 ٥٠ .................................................... اللغةحقيقة .٥

 ٥٨ ......................................... العالقة بني اللغة واألدب.٩

 ٥٩ .....................................  ةحقيقة علم اللغة اإلجتماعي.١

 ٩٩ ..............................................  ثنائية اللغةحقيقة .٠

 ٩٥ ......................................................... الشفرة.٥

 ٩٠ .................................................. الشفرة حتويل.٠

 ٠١ .................................................. الشفرة ختليط.٧
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 الفصل الثالث : وصف املشكلة

 ١٩ ............................................ جتماعيةعلم اللغة اال.٥

 ٠٥ ......................................................... الشفرة.٩

 ٠٥ .................................................. الشفرة حتويل.١

 ٠٩ .................................................. الشفرة ختليط .٠

 ٠١ ........................................................  الرواية.٥

 ٠١ .................................................   Hayyaالرواية.٠

 

 الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها

 ٥١ ......................................... Hayyaختصار الرواية اال.٥

 ٥٠ .............................. أنواع ختليط الشفرة و أسباب وقوعها.٩

 ٠١ .............................. أنواع حتويل الشفرة و أسباب وقوعها.١

 الفصل اخلامس : اخلادتة

 ٠٩ .....................................................  اخلالصة.أ 
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 ٧٥ ......................................................  فرتاحاال.ب 

٧٥ ............................................................  املراجع


