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ABSTRAK 

Vera Fewinda Saragih, NIM 2133311011. Campur Kode Bahasa Simalungun 

dalam Tulisan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Purba 

Tiga Runggu Tahun Pembelajaran 2016/2017. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Program Studi Pendididkan Bahasa Indonesia/S-1,Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1)  Indonesia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purba 

Tiga Runggu Tahun Pembelajaran 2016/2017, (2) Menentukan jenis campur kode 

bahasa Simalungun dalam tulisan berbahasa Indonesia siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Purba Tiga Runggu Tahun Pembelajaran 2016/2017. Adapun tulisan 

yang di teliti adalah tulisan berbahasa Indonesia siswa kelas VII. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa hasil data yang diperoleh oleh peneliti dari 

penelitian Peneliti menemukan terdapat bentuk campur kode dalam (1) bentuk 

kata, (2) bentuk frasa, (3) bentuk perulangan kata,dan (4) bentuk ungkapan/idiom. 

Bentuk campur kode dalam tulisan berbahasa Indonesia siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Purba Tiga Runggu Tahun Pembelajaran 2016/2017 sebanyak 205 kata 

dalam tulisan bentuk campur kode dari 30 data yang di dapat dari siswa. Dalam 

bentuk campur kode kata sebanyak 152 kata dalam tulisan campur kode bahasa 

Simalungun,Bentuk frasa sebanyak 13 kata dalamt ulisan campur kode bahasa 

Simalungun,Bentuk ungkapan sebanyak 26 kata dalam tulisan campur kode 

bahasa Simalungun, dan Bentuk perulangan kata sebanyak 14 kata dalam tulisan 

campur kode bahasa Simalungun. Suwito (2005:65). Ketiga jenis campur kode 

menurutnya antara lain adalah 1. Inner code mixing campur kode yang 

dimaksudkan adalah campur kode yang menggunakan elemen-elemen dari bahasa 

asli atau bahasa asal campur kodenya yang masih terdapat hubungan dengan 

bahasa yang dicampur, 2.Outer code mixing jenis campur kode ini merupakan 

campur kode yang menggunakan elemen-elemen dari bahasa asing dalam 

peristiwa campur kodenya. Misalnya seorang penutur berbahasa Indonesia yang 

didalam komunikasinya menyisipkan elemen bahasa asing, 3. Hybrid code mixing 

jenis campur kode yang dimaksud dapat menerima elemen apapun dalam 

peristiwa campur kodenya. 
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