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ABSTRAK 

 Penelitian ini merupakan kajian tentang peristiwa campur kode yang terdapat 

dalam forum pengajian “Masjid Raya Hubbul Wathan” pada saluran Youtube. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk lingual, jenis, fungsi, dan faktor 

penyebab campur kode dalam forum pengajian “Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran Youtube. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data  adalah metode 

simak dan metode catat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Hasil analisis yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Bentuk lingual campur kode dalam forum 

pengajian “Masjid Raya Hubbul Wathan” pada saluran Youtube memiliki tiga bentuk 

yakni, kata, frasa, dan klausa. (2) Terdapat dua jenis campur kode dalam forum 

pengajian “Masjid Raya Hubbul Wathan” pada saluran Youtube yakni,jenis ke dalam 

(inner code-mixing) dan jenis ke luar (outer code-mixing). (3) Fungsi campur kode 

dalam dalam forum pengajian “Masjid Raya Hubbul Wathan” pada saluran Youtube 

yakni, sebagai perulangan, sebagai penyisip kalimat, sebagai kutipan, sebagai fungsi 

spesifikasi lawan tutur, unsur mengkualifikasi isi pesan. (4) Faktor penyebab terjadinya 

campur kode dalam forum pengajian “Masjid Raya Hubbul Wathan” pada saluran 

Youtube yakni, penutur, lawan tutur, situasi, dan kebiasaan. 

Kata kunci: campur kode, pengajian 

 

 

 

 



 

CODE MIXING IN FORUM OF RELIGIOUS SPEECH AT 

“MASJID RAYA HUBBUL WATHAN” ON YOUTUBE CHANNEL 

ABSTRACT 

 This study explained about mixed-code events contained in the forum of 

religious speech at "Masjid Raya Hubbul Wathan" on Youtube channel. This study aims 

to describe the lingual form,the type,the  function, and the factor of code mix in the 

forum of religious speech at "Masjid Raya Hubbul Wathan" on Youtube channel. The 

method and data collection used is a method of listen and a method of noted. Data 

analysis method used in this research is the method of intralingual and method of 

ekstralingual. The results of the analysis obtained in this study are: (1) The form of 

lingual mixed code in forum of religious speech at "Masjid Raya Hubbul Wathan" on 

Youtube channel there are three such as, words, phrases, and clauses. (2) There are two 

types of code mixture in the forum of religious speech at "Masjid Raya Hubbul 

Wathan" on Youtube channel such as inner code-mixing and outer code-mixing. (3) 

The code mixed function in the forum of religious speech at "Masjid Raya Hubbul 

Wathan" on Youtube channel, is as a recitation, as a quote, as a function of the 

opponent's specification, the element qualifies the message content. (4) Causes of code 

mixed in the forum of religious speech at "Masjid Raya Hubbul Wathan" on Youtube 

channel are speakers, opponents of speech, situation, and habit. 

Keywords: code mixing, religious speech 
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A. PENDAHULUAN 

Manusia sangat memerlukan 

bahasa untuk berkomunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

bahasa memegang peranan penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Mengingat pentingnya bahasa dalam 

menjalankan segala aktivitas dalam 

kehidupan sehari-hari, setiap 

masyarakat akan selalu berkomunikasi, 

baik sebagai penutur ataupun mitra 

tutur. Peristiwa komunikasi yang 

berlangsung tersebut dapat dijadikan 

wadah untuk mengungkapkan ide, 

pikiran, maksud, dan sebagainya.  

 Dalam berkomunikasi 

masyarakat Indonesia pada umumnya 

menguasai setidaknya dua bahasa, 

yakni bahasa daerah sebagai bahasa ibu 

dan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

nasional. Seseorang yang berasal dari 

suku Sasak, misalnya, menguasai 

bahasa Sasak sebagai bahasa ibu dan 

sekaligus menguasai bahasa Indonesia. 

Penutur yang menguasai lebih dari satu 

bahasa dimungkinkan melakukan 

campur kode dalam berkomunikasi. 

Campur kode merupakan 

penyisipan unsur-unsur bahasa satu ke 

dalam bahasa yang lain, baik berupa 

penyisipan kata, frasa, dan klausa. 

Campur kode juga bisa terjadi dalam 

kegiatan keagamaan, seperti kegiatan 

ceramah atau pengajian. Sehubungan 

dengan topik penelitian ini, 

ketergantungan penutur menyisipkan 

unsur bahasa lain (bahasa daerah) ke 

dalam bahasa Indonesia terjadi karena 

mayoritas masyarakat sasak 

menggunakan bahasa Sasak menjadi 

bahasa sehari-hari. 

Pengajian diartikan kegiatan 

belajar-mengajar ilmu agama. 

Pengajian merupakan salah satu bentuk 

dakwah yang bertujuan untuk 

menyebarkan ilmu agama islam. Pada 

era modern ini pengajian tidak hanya 

dapat diikuti ketika ikut serta dalam 

pengajian tersebut, tetapi pengajian 

bisa dilihat atau didengar melalui media 

seperti, radio, TV, ataupun media 

online seperti saluran youtube.  

Saluran youtube merupakan 

situs web yang menayangkan berbagai 

macam video mulai dari video klip, 

film, serta video-video yang dibuat oleh 

pengguna youtube itu sendiri, seperti  

saluran youtube ”Masjid Raya Hubbul 

Wathan”. Saluran Youtube Masjid Raya 

Hubbul Wathan merupakan wadah 

yang menyediakan berbagai macam 

video pengajian yang dipimpin oleh 

Tuan Guru dan kumpulan video 

murrutal dan tilawah dari para Qor’i. 

Saluran Youtube ini dibuat pada tanggal 

17 April 2017 dan memiliki Subscribe 

sebanyak 3.171 orang. 

Berikut adalah contoh campur 

kode yang terjadi dalam forum 

pengajian di Saluran Youtube Masjid 

raya Hubbul Wathan: 

(1)  Contoh misalnya ada aiq suci, 

nggih.   

(2)  Kotoran hewan-hewan yang 

lain, seperti tain tikus jatuh.  

Pada contoh (1) kata nggih merupakan 

padanan kata iya dalam bahasa 

Indonesia, tetapi kata nggih merupakan 

kata yang tergolong bahasa halus dalam 

bahasa Sasak. Penggunaan kata nggih 

bertujuan untuk menghaluskan kalimat 

agar lebih sopan. Adapun pada contoh 

(2) Penutur mencampurkan kata bahasa 

Sasak ke dalam bahasa Indonesia. Kata 

tain merupakan bahasa Sasak yang 

berarti kotoran. Penutur 
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mencampurkan kata bahasa Sasak ke 

dalam Bahasa Indonesia karena penutur 

kesulitan mencari padanan kata dan 

juga penutur mengucapkan kata 

tersebut agar timbul lelucon didalam 

pembicaraannya. 

Berdasarkan paparan fenomena 

di atas membuktikan campur kode oleh 

penceramah menarik untuk diteliti. 

Sehubungan dengan itu, judul yang 

dipilih adalah Analisis Campur Kode 

Dalam Forum Pengajian “Masjid Raya 

Hubbul Wathan” Pada Saluran 

Youtube. Judul tersebut dipilih dengan 

dua alasan. Pertama, penggunaan 

aspek kebahasaan berupa campur kode 

relatif sering ditemukan. Kedua, data 

yang diteliti mudah didapatkan. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan selengkapnya 

masalah peristiwa campur kode yang 

terjadi di dalam forum pengajian 

Masjid Raya Hubbul Wathan pada 

saluran Youtube. Kajian deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data lalu 

mengklasifikasi data tersebut sesuai 

dengan bentuk serta jenis campur kode. 

Campur kode yang terdapat pada forum 

pengajian “Masjid Raya Hubbul 

Wathan” pada saluran Youtube akan 

dideskripsikan sebagaimana penutur 

bahasa menggunakan campur kode 

tersebut dalam berkomunikasi. 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data bahasa lisan 

yang tertuang dalam bentuk tulisan. 

Data tersebut berupa tuturan-tuturan 

dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia 

yang di dalamnya terdapat klausa, 

frasa, kata, atau bunyi bahasa Sasak; 

tuturan dalam bentuk klausa yang di 

dalamnya terdapat frasa, kata, atau 

bunyi bahasa Sasak; tuturan dalam 

bentuk frasa yang di dalam nya tardapat 

kata atau bunyi dalam bahasa Sasak; 

tuturan dalam bentuk kata yang di 

dalamnya terdapat bunyi bahasa Sasak. 

Sehubungan dengan penelitian 

ini mengkaji tentang peristiwa campur 

kode dalam forum pengajian “Masjid 

Raya Hubbul Wathan” pada saluran 

Youtube, sehingga data yang diperoleh 

dalam penelitian ini berupa data dalam 

bentuk audiovisual, maka sumber data 

dalam penelitian ini ialah media online 

yakni youtube dalam chanel Masjid 

Raya Hubbul Wathan. 

Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

simak. Metode simak merupakan 

metode untuk menyimak objek 

penelitian dilakukan dengan menyadap, 

Sudaryanto (1993:133) dalam 

Muhammad (2011:195). Metode simak 

digunakan untuk memperoleh data 

yang dilakukan dengan cara menyadap 

penggunaan bahasa dalam forum 

pengajian ”Masjid Raya Hubbul 

Wathan” pada saluran Youtube yang 

berkaitan dengan penggunaan bahasa 

lisan dalam bentuk kata, frasa, ataupun 

klausa. Teknik lanjutan dari metode 

simak adalah teknik catat. Data-data 

yang diperoleh dengan menyimak 

tersebut diolah dengan teknik catat. 

Teknik catat digunakan peneliti untuk 

mencatat data dalam bentuk kata, frasa, 

klausa yang terdapat dalam forum 

pengajian “Masjid Raya Hubbul 

Wathan” pada saluran Youtube. 

Pencatatan dilakukan langsung pada 
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saat teknik simak berlangsung, 

kemudian penelitian dilanjutkan 

dengan menganalisis data. 

 

Metode analisis data  

distribusional merupakan metode yang 

didasarkan atas perilaku atau tingkah 

laku satuan-satuan lingual tertentu yang 

teramati dalam hubungannya dengan 

satuan lingual lainnya, Subroto 

(2007:68). Metode distribusional 

memiliki kesamaan kajian dengan 

metode padan intralingual yang 

dikemukakan oleh Mahsun (2014). 

Metode padan intralingual merupakan 

metode analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur 

yang bersifat lingual, baik yang 

terdapat dalam satu bahasa maupun 

dalam beberapa bahasa, Mahsun 

(2014:118). Kesamaan kajian antara 

metode distribusional dengan metode 

pada intralingual yang sama-sama 

mengkaji unsur bahasa dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur lingual 

yang satu dengan unsur lingual yang 

lainnya. Oleh karena itu, metode 

analisis data dalam menentukan bentuk 

lingual dan jenis campur kode dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

analisis padan intralingual. Metode 

padan intralingual digunakan untuk 

menghubungkan serta membandingkan 

unsur-unsur yang bersifat lingual dalam 

bentuk kata, frasa, ataupun klausa yang 

berkategori campur kode dengan unsur-

unsur lain yang ada di dalam kalimat, 

baik terdapat dalam satu bahasa 

maupun beberapa bahasa yang berbeda, 

seperti menghubung-bandingkan 

bahasa Sasak dengan bahasa Indonesia, 

bahasa Arab ataupu bahasa Inggris 

dengan bahasa Indonesia yang terdapat 

dalam forum pengajian “Masjid Raya 

Hubbul Wathan” pada saluran Youtube. 

Metode analisis padan 

intralingual terdiri atas teknik hubung-

banding menyamakan (HBS), hubung-

banding membedakan (HBB), dan 

teknik hubung-banding menyamakan 

hal pokok (HBSP), yaitu teknik yang 

bertujuan untuk mencari kesamaan hal 

pokok dari pembeda dan penyamaan 

yang dilakukan dengan menerpkan 

teknik HBS dan HBB, karena tujuan 

akhir dari banding menyamakan dan 

membedakan tersebut adalah 

menemukan kesamaan pokok di antara 

data yang diperbandingkan, Mahsun 

(2014:119). 

 Metode padan ekstralingual 

merupakan metode yang digunakan 

untuk menghubung-bandingkan 

masalah bahasa dengan hal yang berada 

di luar bahasa, Mahsun (2014:120). 

Teknik-teknik yang digunakan dalam 

metode ini di antaranya, teknik hubung-

banding menyamakan (HBS), hubung-

banding membedakan (HBB), dan 

hubung-banding menyamakan hal 

pokok (HBSP. Dalam penelelitian ini, 

metode padan ekstralingual digunakan 

untuk menganalisis fungsi serta faktor 

penyebab terjadinya campur kode pada 

forum pengajian ‘Masjid Raya Hubbul 

Wathan’ pada saluran Youtube. 

Dalam meyajikan hasil analisis 

data pada penelitian ini digunakan 

metode informal. Metode informal 

adalah perumusan dengan kata-kata 

biasa, termasuk terminologi yang 

bersifat teknis. Kaidah yang dapat 

disajikan pada metode informal yaitu 

bahasa biasa, ekspresi bahasa seperti 

kata-kata, frasa, kalusa, dan kalimat 

(Mahsun, 2014:279). Dengan 
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menggunakan metode penyajian data 

tersebut, peneliti merumuskan bentuk 

serta jenis campur kode dalam forum 

pengajian Masjid Raya Hubbul Wathan 

pada saluran Youtube. Data-data yang 

terdapat dalam campur kode dalam 

bentuk kata, frasa, ataupun klausa. 

 

C. PEMBAHASAN 

 

1. Bentuk Campur Kode dalam 

Forum Pengajian “Masjid Raya 

Hubbul Wathan” pada Saluran 

Youtube 

Dalam penelitian ini, ditemukan 

tiga bentuk lingual campur kode dalam 

forum pengajian “Masjid Raya Hubbul 

Wathan” pada saluran youtube. Bentuk 

lingual campur kode yang dimaksud 

berupa kata, frasa, dan klausa. Untuk 

lebih jelasnya, bentuk-bentuk lingual 

campur kode tersebut dipaparkan di 

bawah ini. 

 

A. Kata 

Dalam tuturan yang dilakukan 

oleh penceramah pada forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran youtube terlihat beberapa 

bentuk campur kode berupa kata. Di 

bawah ini akan dipaparkan bentuk 

lingual campur kode berupa kata yang 

berkategori nomina dan verba dalam 

tabel serta pembahasaan. 

 

1) Kata berkategori Adjektiva 

 Dalam forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran youtube, terdapat beberapa 

campur kode berupa kata yang 

berkategori adjektiva. Campur kode 

berupa kata yang berkategori adjektiva 

dapat dilihat dalam daftar data-data di 

bawah ini.  

(1) Kalau mau terhindar dari penyakit 

bungkuk pas toa? Maka berdirilah 

saat muazim    iqomah. 

(2) Kalau kita menuju ke Masjid 

melakukan sholat berjamaah santai 

saja tujuannya untuk 

memperbanyak langkah sere loe? 

Laŋkaht maka semakin banyak 

pahala kita semakin banyak pula 

dosa-dosa kita yang gugur. 

 Pada kutipan data (1) terdapat 

penyisipan kata berupa kata sifat yakni, 

kata toaq [toa?] yang berarti tua. Kata 

toaq merupakan kata dasar karena 

unsur bahasanya yang terdiri dari satu 

akar tanpa adanya afiks. Tergolong 

dalam kategori adjektiva karena kata 

toaq merupakan kata yang berfungsi 

untuk menjelaskan kata pas yang 

memiliki arti saat sehingga menjadi 

lebih spesifik, kata toaq juga dapat 

diberikan keterangan penguat (sangat, 

amat, sekali, terlalu), dan dapat 

diingkari dengan kata tidak.  

 Pada kutipan data (2) terdapat 

penyisipan kata berupa kata sifat yakni, 

kata loeq [loe?] yang berarti banyak. 

Kata loeq merupakan kata dasar karena 

unsur bahasanya yang terdiri dari satu 

akar tanpa adanya afiks. Tergolong 

dalam kategori adjektiva karena kata 

loeq merupakan kata yang berfungsi 

untuk menjelaskan kata sere yang 

memiliki arti semakin sehingga 

menjadi lebih spesifik, kata loeq juga 

dapat diberikan keterangan penguat 

(sangat, amat, sekali, terlalu), dan dapat 

diingkari dengan kata tidak.  

 

2) Kata Berkategori Nomina 
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 Dalam forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran youtube, terdapat beberapa 

campur kode berupa kata yang 

berkategori nomina. Campur kode 

berupa kata yang berkategori nomina 

dapat dilihat dalam daftar data-data di 

bawah ini.  

(3) Kemudian tadi tiaŋ ditelpon. 

(4) Dia mau mengajak batur-batur 

səmbayaŋ tetapi belum waktunya, 

tunggulah waktu barulah azan. 

Pada kutipan data (3) terdapat 

penyisipan kata berupa kata benda 

yakni, kata tiang [tiaŋ] yang berarti 

saya. Kata tiang merupakan kata dasar 

karena unsur bahasanya yang terdiri 

dari satu akar tanpa adanya afiks. 

Tergolong dalam kategori nomina 

karena kata tiang merupakan kata ganti 

yang digunakan untuk menggantikan 

orang atau benda dan termasuk dalam 

kata ganti orang pertama, kata tiang 

menduduki posisi subjek di dalam 

kalimat, dapat disisipi dengan kata 

bukan dan menggambarkan suatu objek 

yang dapat dikenali oleh panca indera.  

Kutipan data (4) terdapat 

penyisipan kata berupa kata benda 

yakni, kata batur-batur [batur-batur] 

yang berarti teman-teman dalam bahasa 

Indonesia. Kata batur-batur merupakan 

kata ulang yang berasal dari bentuk 

batur yang diulang secara utuh atau 

penuh menjadi batur-batur. Dengan 

demikian, kata yang dicampur kodekan 

pada data tersebut dinamakan kata 

ulang penuh. Tergolong dalam kategori 

nomina karena kata batur-batur 

menggambarkan suatu objek yang 

dapat dikenali oleh panca indera dan 

dapat disisipi dengan kata bukan. 

 

3) Kata Berkategori Verba 

 (6) Karena pada waktu itu orang-orang 

Yahudi, selalu dan selalu məŋɔlɔ?-

ɔlɔ? Rasullah SAW.  

(7) Oh təlanjak juga kita nantinya, 

tetapi kalau sempurna sholat kita 

kedua malaikat tersebut membawa 

sholat kita kepada Allah AWT.  

Pada kutipan data (6) terdapat 

penyisipan kata berupa kata kerja yakni 

mengoloq-oloq [məŋɔlɔ?-ɔlɔ?] yang 

memiliki arti mengejek-ejek dalam 

bahasa Indoenesia. Kata mengoloq-

oloq merupakan kata ulang yakni oloq 

yang diulang secara penuh serta 

mendapatkan penambahan imbuhan 

[meng-] menjadi mengoloq-oloq. 

Tergolong dalam kategori verba karena 

kata mengoloq-oloq dapat dijadikan 

sebagai predikat, menyatakan sebuah 

perlakuan atau perbuatan, dan dapat 

diikuti oleh kata benda, kata sifat, atau 

kata keterangan. 

Pada kutipan data (7) terdapat 

penyisipan kata berupa kata kerja yakni 

telanjak [təlanjak] yang memiliki arti 

ditendang dalam bahasa Indoenesia. 

Kata [təlanjak] merupakan kata 

berimbuhan karena kata lanjak yang 

mendapatkan imbuhan [te-] menjadi 

telanjak. Tergolong dalam kategori 

verba karena kata telanjak dapat 

dijadikan sebagai predikat dan 

menyatakan sebuah perlakuan atau 

perbuatan. 

 

2. Frasa 

Dalam tuturan yang dilakukan 

oleh penceramah pada forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran youtube terlihat beberapa 

bentuk campur kode berupa frasa 

bahasa Sasak. Di bawah ini akan 
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dipaparkan bentuk lingual campur kode 

berupa frasa dalam tabel serta 

pembahasaan. 

 

1) Frasa Berkategori Adjektiva 

 Dalam forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran youtube, terdapat beberapa 

campur kode berupa frasa yang 

berkategori adjektiva. Campur kode 

berupa frasa yang berkategori adjektiva 

dapat dilihat dalam daftar data-data di 

bawah ini. 

(11)  Ini yang membuat Rasullah waktu 

itu menjadi  ya Allah ndak enak. 

(12) Kalau mau terhindar dari penyakit 

bungkuk pas toa? Maka berdirilah 

saat muazim    iqomah. 

Pada kutipan kalimat di atas 

(11) terdapat penyisipan berupa frasa 

pada frasa ndak enak [nda? ena?] yang 

berarti tidak enak. Dikatakan sebagai 

frasa karena terbentuk atas dua kata 

yakni kata ndak dan kata enak yang 

mengandung satu kesatuan makna 

yakni, tidak enak dan bersifat non-

predikatif. Dikategorikan sebagai frasa 

adjektiva karena kata enak pada frasa di 

atas adalah kata sifat yang menjadi inti 

frasa, sedangkan kata ndak merupakan 

kata yang menerangkan kata enak. Oleh 

karena itu, ndak enak tergolong dalam 

frasa adjektiva. 

Pada kutipan kalimat di atas 

(12) terdapat penyisipan berupa frasa 

pada frasa pas toaq [pas toa?] yang 

berarti saat tua. Dikatakan sebagai 

frasa karena terbentuk atas dua kata 

yakni kata pas dan kata toaq yang 

mengandung satu kesatuan makna 

yakni, saat tua dan bersifat non-

predikatif. Dikategorikan sebagai frasa 

adjektiva karena kata toaq pada frasa di 

atas adalah kata sifat yang menjadi inti 

frasa, sedangkan kata pas merupakan 

kata yang menerangkan kata toaq. Oleh 

karena itu, pas toaq dikategorikan 

sebagai frasa adjektiva.  

 

2)  Frasa Berkategori Nomina 

(14) Idap-idapn bertemu dengan puasa 

tahun niki mami? tuan    

(15) Bəle? pahalə orang yang menjadi 

muazim. Sai muazIm le? tə ? oh 

giliran.  

Pada kutipan kalimat di atas 

(14) terdapat penyisipan berupa frasa 

pada frasa mamiq tuan [mami? tuan] 

yang berarti bapak haji. Dikatakan 

sebagai frasa karena terbentuk dari dua 

kata yakni kata mamiq dan kata tuan 

yang mengandung satu kesatuan makna 

yakni, bapak haji dan bersifat non-

predikatif. Dikategorikan sebagai frasa 

nomina karena menjelaskan inti frasa 

yang berupa kata benda dan termasuk 

dalam frasa endosentris atribut karena 

kata mamiq merupakan kata yang 

menjadi pola diterangkan, sedangkan 

kata tuan menjadi pola menerangkan.  

 Pada kutipan kalimat di atas 

(15) terdapat penyisipan berupa frasa 

pada frasa beleq pahale [bəle? pahalə] 

yang berarti pahala besar. Dikatakan 

sebagai frasa karena terbentuk dari dua 

kata yakni kata beleq dan kata pahale 

yang mengandung satu kesatuan makna 

yakni, pahala besar dan bersifat non-

predikatif. Dikategorikan sebagai frasa 

nomina karena inti frasa pada kata 

pahale merupakan kata benda dan 

tergolong dalam frasa endosentris 

atribut karena kata beleq merupakan 

kata yang menjadi pola menerangkan, 
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sedangkan kata pahale menjadi pola 

diterangkan.  

 

3) Frasa Berkategori Verba 
(16) Cukup sudah ini? Alhamdulillah 

lema?t bədaIt malIk ŋgIh.   

(17) Kalau kita berjalan kemasjid 

dende? pəlai, apalagi missal 

sampai di halaman mu? Wahn 

komat, lari-larian sampai 

menabrak apa yang ada di 

dekatnya.  

Pada kutipan kalimat di atas 

(16) terdapat penyisipan berupa frasa 

pada frasa bedait malik [bədaIt malIk] 

yang merupakan bahasa sasak yang 

berarti bertemu lagi. Dikatakan sebagai 

frasa karena terbentuk dari dua kata 

yakni kata bedait dan kata malik yang 

mengandung satu kesatuan makna 

yakni bertemu lagi dan bersifat non-

predikatif. Dikategorikan sebagai frasa 

verba karena kata bedait pada frasa di 

atas adalah kata kerja yang menjadi inti 

frasa, sedangkan kata malik merupakan 

kata yang menerangkan kata bedaiIt. 

Oleh karena itu, bedait malik 

dikategorikan sebagai frasa verba.   

Pada kutipan kalimat di atas 

(17) terdapat penyisipan berupa frasa 

pada frasa dendeq pelai [dende? pəlai] 

yang berarti jangan lari. Dikatakan 

sebagai frasa karena terbentuk dari dua 

kata, yakni kata dendeq dan kata pelai 

yang membentuk satu kesatuan makna 

yakni, jangan lari dan bersifat non-

predikatif. Dikategorikan sebagai frasa 

verba karena kata pelai pada frasa di 

atas adalah kata kerja yang menjadi inti 

frasa, sedangkan kata dendeq 

merupakan kata yang menerangkan 

kata pelai. Oleh karena itu, dendeq 

pelai dikategorikan sebagai frasa verba.  

 

3. Klausa 

Dalam tuturan yang dilakukan 

oleh penceramah pada forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran Youtube terlihat beberapa 

bentuk campur kode berupa klausa. Di 

bawah ini dipaparkan bentuk lingual 

campur kode berupa klausa lengkap 

maupun tak lengkap dalam tabel serta 

pembahasaan. 

 

1) Klausa Lengkap 

 (18) Lamun loe? Lait lampa? Semakin 

banyak pahala yang kita dapatkan. 

(19) Misalnya kita pikirkan sandel¸ 

nani ja? təlaŋ sandəl di tempat itu 

soalnya nde?k sodo?n, bisa saja hal 

itu terjadi, itu kan manusiawi ratə-

ratə itə məno. 

Pada kutipan kalimat di atas 

(18) terdapat penyisipan berupa kalusa 

pada klausa lamun loeq lait lampaq 

[lamun loe? lait lampa?] yang memiliki 

arti kalau kita berjalan ke banyak arah. 

Dikatakan sebagai klausa karena kalau 

kita menduduki posisi subjek, berjalan 

menduduki posisi predikat, ke banyak 

arah menduduki posisi keterangan. 

Lamun loeq lait lampaq dikategorikan 

sebagai klausa lengkap karena terdiri 

dari subjek, predikat, dan keterangan. 

 Pada kutipan kalimat di atas 

(19) terdapat penyisipan berupa kalusa 

pada klausa ndekq sodoqn [nde?k 

sodo?n] yang memiliki arti saya tidak 

titipkan. Dikatakan sebagai klausa 

karena saya menduduki posisi subjek 

dan tidak titipkan menduduki posisi 

predikat. Ndekq sodoqn dikategorikan 

sebagai klausa lengkap karena terdiri 

dari subjek dan predikat. 

 



8 
 

2) Klausa Tak Lengkap 

 Dalam forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran youtube, terdapat beberapa 

campur kode berupa klausa yakni, 

klausa tak lengkap. Campur kode 

berupa klausa tak lengkap dapat dilihat 

dalam daftar data-data di bawah ini. 

(22) Baru?n əŋkah bəbukə belum habis 

kolak kita belum saja masuk waktu 

isya sudah  azan. 

(23) Insyaallah lagi empat puluh hari, 

karIŋ duə bulan kita puasa. 

 Pada kutipan kalimat di atas 

(22) terdapat penyisipan berupa kalusa 

pada klausa baruqn engkah bebuke 

[baru?n əŋkah bəbukə] yang memiliki 

arti baru saja selesai berbuka. 

Dikatakan sebagai klausa karena baru 

saja menduduki posisi keterangan dan 

selesai berbuka menduduki posisi 

predikat. Baruqn engkah bebuke 

dikategorikan sebagai klausa tak 

lengkap karena hanya terdiri dari 

predikat dan keterangan. 

 Pada kutipan kalimat di atas 

(23) terdapat penyisipan berupa kalusa 

pada klausa karing due bulan [karIŋ 

duə bulan] yang memiliki arti tinggal 

dua bulan. Dikatakan sebagai klausa 

karena tinggal menduduki posisi 

predikat dan dua bulan menduduki 

posisi keterangan. Karing due bulan 

dikategorikan sebagai klausa tak 

lengkap karena hanya terdiri dari 

predikat dan keterangan tanpa adanya 

subjek. 

 

2. Jenis Campur Kode dalam Forum 

Pengajian “Masjid Raya Hubbul 

Wathan” pada Saluran Youtube 

Dalam penelitian ini, ditemukan 

dua jenis campur kode dalam forum 

pengajian “Masjid Raya Hubbul 

Wathan” pada saluran Youtube meliputi 

campur kode ke dalam dan campur 

kode ke luar. Berikut adalah uraian 

jenis-jenis campur kode. 

 

A. Campur Kode ke dalam (Bahasa 

Sasak ke dalam Bahasa 

Indonesia) 

 Dalam tuturan yang dilakukan 

oleh penceramah pada forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran Youtube terlihat beberapa data 

campur kode yang menyisipkan kode 

bahasa Sasak ke dalam bahasa 

Indonesia. Di bawah ini dipaparkan 

jenis campur kode ke dalam pada tabel 

serta pembahasannya. 

 (26) Na kalau tidak sempurna cara kita 

melakukan sholat maka kedua 

malaikat ini mun tempƐlƐ? 

sangkƐp. 

(27) Jadi ada orang yang mengatakan, 

wah aku ja? lebih baik saya ngaji 

jalan-jalan atau nonton tv bae wah 

cukup nanti habis baluŋ di rumah 

saja saya ngaji dengarkan radio. 

(28) Itulah salah satu kelebihan orang 

sholat berjamaah. Izabatul muazim 

 biniatil  

 Campur kode yang terjadi 

dalam data (26) pada tabel di atas yaitu 

percampuran antara bahasa Indonesia 

dengan bahasa daerah yakni bahasa 

Sasak. Pada kutipan data (26) terdapat 

penyisipan kata yakni, sangkep 

[sangkƐp].  Kata sangkep merupakan 

bahasa Sasak yang berarti pipi dalam 

bahasa Indonesia. Kata tersebut 

merupakan bahasa sehari-hari yang 

sering digunakan oleh penutur bahasa 

Sasak 
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 Campur kode yang terjadi 

dalam data (27) pada tabel di atas yaitu 

percampuran antara bahasa Indonesia 

dengan bahasa daerah yakni bahasa 

Sasak. Pada kutipan data (27) terdapat 

penyisipan kata yakni, balung [baluŋ]. 

Kata balung merupakan bahasa Sasak 

yang berarti tenaga dalam bahasa 

Indonesia. Kata tersebut merupakan 

bahasa sehari-hari yang sering 

digunakan oleh penutur bahasa Sasak 

 Campur kode yang terjadi 

dalam data (28) pada tabel di atas yaitu 

percampuran antara bahasa Indonesia 

dengan bahasa daerah yakni bahasa 

Sasak. Pada kutipan data (28) terdapat 

penyisipan kata yakni, pahale [pahalə]. 

Kata pahale merupakan bahasa Sasak 

yang berarti pahala dalam bahasa 

Indonesia. Kata tersebut merupakan 

bahasa sehari-hari yang sering 

digunakan oleh penutur bahasa Sasak. 

 

B. Campur Kode ke Luar (Bahasa 

Arab dengan Bahasa Indonesia) 

 Dalam tuturan yang dilakukan 

oleh penceramah pada forum pengajian 

“Masjid Raya Hubbul Wathan” pada 

saluran Youtube terlihat beberapa data 

campur kode yang menyisipkan kode 

bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. 

Di bawah ini dipaparkan jenis campur 

kode ke luar pada tabel serta 

pembahasannya. 

 (37) Khusuk itu filqobli atau berada di 

hati kalau fisik namanya khuduq 

(38) Kalau orang semakin tawaduq 

dalam tingkah lakunya itulah 

orang yang asharisujud. 

(39) Ya siapa saja yang azan yang 

membiasakan diri azan sebelum 

waktu sholat maka. Dia termasuk 

orang fasik dosa besar itu. 

Campur kode yang terjadi 

dalam data (37) di atas yaitu 

percampuran antara bahasa Indonesia 

dengan bahasa asing yakni bahasa 

Arab. Pada kutipan data (37) terdapat 

penyisipan kata yakni, kata filqobli. 

yang berarti ‘berada dihati’dalam 

bahasa Indonesia. Kata tersebut sering 

dicampur kodekan oleh penutur untuk 

mempertegas sesuatu. 

Campur kode yang terjadi 

dalam data (38) pada tabel nomina di 

atas yaitu percampuran antara bahasa 

Indonesia dengan bahasa asing yakni 

bahasa Arab. Pada kutipan data (38) 

terdapat penyisipan kata yakni, kata 

asharisujud. yang berarti golongan 

orang mulia  dalam bahasa Indonesia. 

Kata tersebut sering dicampur kodekan 

oleh penutur untuk mempertegas 

sesuatu. 

Campur kode yang terjadi 

dalam data (39) pada tabel verba di atas 

yaitu percampuran antara bahasa 

Indonesia dengan bahasa asing yakni 

bahasa Arab. Pada kutipan data (39) 

terdapat penyisipan kata yakni, kata 

fasik yang memiliki arti keluar dari 

ketaatan dalam bahasa Indonesia. Kata 

tersebut sering dicampur kodekan oleh 

penutur untuk mempertegas sesuatu. 

 

3) Fungsi Campur Kode dalam 

Forum Pengajian ‘Masjid Raya 

Hubbul Wathan’ pada Saluran 

Youtube 

 Dalam penelitian ini terdapat 

lima fungsi campur kode di antaranya, 

sebagai perulangan, sebagai penyisip 

kalimat, sebagai kutipan, sebagai 

fungsi spesifikasi lawan tutur, dan 

unsur mengkualifikasi isi pesan. Di 
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bawah ini dipaparkan kelima fungsi 

campur kode yang dimaksud. 

 

1) Sebagai Perulangan 

(46) Tiaŋ bayangkan bərəmbe, gimana 

rupanya masjid ini akan 

dibanjiri oleh jamaah. 

(47) Muhammad dia tidak akan tau 

kemana arahnya 

sembahyaŋ, 

sholat.  

Penyisipan campur kode pada 

data (46) yang berwujud kata terletak 

pada kata berembe [bərəmbe]. Kata 

berembe memiliki arti yang sama 

dengan kata bagimana dalam kalimat 

tersebut. Perulangan pada kata berembe 

berfungsi untuk memberikan 

penekanan pada sebuah pesan atau 

menjelaskna apa yang telah dikatakan. 

Penyisipan campur kode pada 

data (47) yang berwujud kata terletak 

pada kata sembahyang [səmbahyaŋ]. 

Kata sembahyang memiliki arti yang 

sama dengan kata sholat dalam kalimat 

tersebut. Perulangan pada kata 

sembahyang berfungsi untuk 

memberikan penekanan pada sebuah 

pesan atau menjelaskna apa yang telah 

dikatakan. 

 

2) Sebagai Penyisip Kalimat 

(48) Apa bahasa kita tambal? tətampəl 

bahasa kita kan. 

(49) Kemudian kedua malaikat ini akan 

membawa sholat kita kepada Allah 

SWT təatoŋ lah sholat kita kepada 

Allah SWT. 

Pada data (48) di atas, penutur 

mencampurkan kode bahasa Sasak ke 

dalam tuturan bahasa Indonesia. 

Penutur mencampurkan kode dalam 

bentuk kata. Hal ini tampak pada kata 

tetampel [tətampəl] yang memiliki arti 

ditambal. Kata tetampel dalam kalimat 

tersebut mengisyaratkan terjadinya 

campur kode dalam bentuk karena 

menyisipkan kata bahasa Sasak dalam 

tuturan bahasa Indonesia. 

Pada data (49) di atas, penutur 

mencampurkan kode bahasa Sasak ke 

dalam tuturan bahasa Indonesia. 

Penutur mencampurkan kode dalam 

bentuk kata. Hal ini tampak pada kata 

teatong [təatoŋ] yang memiliki arti 

diantar. Kata teatong dalam kalimat 

tersebut mengisyaratkan terjadinya 

campur kode dalam bentuk karena 

menyisipkan kata bahasa Sasak dalam 

tuturan bahasa Indonesia. 

 

3) Sebagai Kutipan 

(51) karena disana terjadi sesuatu 

peristiwa yang kuat biasa secara 

islam, yaitu peristiwa Tahwirul 

khitbah, pemindahan kiblat. 

(52) Jadi karena kiblatnya orang yahudi 

pada waktu itu sama dengan 

kiblatnya umat islam, sama-sama 

menghadap ke Baitul Mahfiz, 

sampai mereka mengatakan 

Yahudi, yuholidu lawa amalun 

finina kata orang yahudi. 

Pada data (51) tersebut penutur 

menyisipkan kode bahasa Arab ke 

dalam tuturan bahasa Indonesia di sela-

sela pembicaraannya. Frasa Tahwirul 

khitbah  disisipkan di sela-sela 

pembicaraan penutur untuk 

menjelaskan sesuatu kepada 

pendengar. 

Pada data (52) tersebut penutur 

menyisipkan kode bahasa Arab ke 

dalam tuturan bahasa Indonesia di sela-

sela pembicaraannya. Kalimat yuholidu 

lawa amalun finina disisipkan di sela-
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sela pembicaraan penutur untuk 

menjelaskan sesuatu kepada 

pendengar. 

 

4) Sebagai Fungsi Spesifikasi Lawan 

Tutur  

 (54) Wah bIh waktun nIki ? 

alhamdulillah sekian untuk hari 

ini mohon maaf jika ada 

kesalahan. 

(55) Tanggal berapa maŋkIn, lagi 

karIng səpulu jəlo sepuluh hari 

insyaallah akan kita temukan 

yang namanya ramadhan.  

Dalam data (54) penutur 

menyisipkan kode yang berwujud 

bahasa Arab dalam tuturan bahasa 

Indonesia. Kata Alhamdulillah 

menunjukkan rasa syukur kepada Sang 

Maha Kuasa. Kata Alhamdulillah 

digunakan untukmenyampaikan pesan 

dengan kode lain dan lawan tutur 

mengerti maksud dari kata tersebut. 

Dalam data (55) penutur 

menyisipkan kode yang berwujud 

bahasa Arab dalam tuturan bahasa 

Indonesia. Kata insyaallah 

menunjukkan pernyataan atas 

kehendak Allah SWT. Kata insyaallah 

digunakan untuk menyampaikan pesan 

dengan kode lain dan lawan tutur 

mengerti maksud dari kata tersebut. 

 

5) Unsur Mengkualifikasi Isi Pesan 

 (56) Kalau sholat tidak sempurna 

pokoq saq gawekn. 

Pada data (56) di atas, penutur 

mencampurkan kode bahasa Sasak ke 

dalam tuturan bahasa Indonesia. Kode 

yang dicampurkan dalam bentuk klausa 

pokoq saq gawekn sruktur kalimat 

tersebut terdiri predikat yakni pokoq 

saq dan gawekn berposisi sebagai kata 

kata kerja. Oleh sebab itu, pokoq saq 

gawekn dapat dikelompokkan dalam 

fungsi unsur mengkualifikasi isi pesan. 

 

4. Faktor Penyebab Campur Kode 

dalam Forum Pengajian ‘Masjid 

Raya Hubbul Wathan’ pada 

Saluran Youtube 

 

1)  Penutur 

(57) Katanya agama berbeda, dia islam 

kami Yahudi kata mereka, tetapi 

wayantabiufiokiblatana, tetapi 

dia Muhammad, kata orang 

Yahudi mengikuti kiblat kita, aiŋ 

ja? bedə agamət lagu? kəmbekn 

padəan arah kiblat, 

 Penutur seringkali 

mencampurkan kode dari bahasa yang 

satu ke bahasa yang lain dengan tujuan 

dan maksud tertentu. Dari data di atas 

dapat dilihat bahwa penutur merupakan 

seorang multilinguis yang menguasai 

dua bahasa atau lebih. Pada penelitian 

ini, penutur menguasai tiga bahasa, 

yaitu bahasa Sasak sebagai bahasa asli, 

bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, 

dan bahasa Arab sebagai bahasa ketiga. 

Penutur tidak bisa lepas dari pengaruh 

bahasa aslinya, ketika penutur sedang 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

atau bahasa Arab. Bahasa asli adalah 

pengaruh penutur melakukan campur 

kode. Latar belakang bahasa penutur 

pada penelitian ini adalah bahasa 

Sasak, karena penutur merupakan 

orang asli suku Sasak. Jadi, tidak 

menutup kemungkinan bahwa penutur 

akan terpengaruh latar belakang bahasa 

aslinya ketika berkomunikasi. 
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2) Lawan tutur 

(58) Wah bIh waktun nIki ?  Nggih 

sampun satu jam niki. 

Alhamdulillah sekian untuk hari 

ini mohon maaf jika ada 

kesalahan. 

 Lawan tutur juga seringkali 

mencampurkan kode dari satu bahasa 

ke bahasa yang lain untuk 

menyetarakan penggunaan bahasa 

dengan penutur. Lawan tutur yang 

berlatar belakang kebahasaan yang 

sama dengan penutur akan mengikuti 

bahasa yang digunakan oleh penutur. 

Pada data di atas lawan tutur yang 

mula-mula menggunakan bahasa Sasak 

kemudian mencampurkan dengan kode 

bahasa Indonesia sebagaimana bahasa 

yang penutur gunakan. Hal ini 

terkadang bertujuan untuk 

menghormati penutur dan tampak pada 

penggunaan bahasa yang sopan dan 

hormat. 

 

3) Situasi 

(59) Jadi, lamun lalo ju? Mesjid 

dianjurkan mun bau kəliliŋ ntan, 

maksudnya agar memperbanyak 

langkah memperbanyak saksi, 

lamun loe? Lait lampa? Semakin 

banyak pahala yang kita 

dapatkan. Jadi pahala itu 

tergantung nilai apakah dia 

banyak atau tidak. Alajru 

alaqodrin masaqoh, jadi banyak 

sekali kelebihan sholat 

berjamaah. Oleh sebab itu lebih 

bagus kita shlat berjamaah 

walaupun tidak khusuk ya. 

Sampun khusuk sholatnya? 

Khusuk itu filqobli atau berada di 

hati kalau fisik namanya khuduq. 

 Dalam penelitian yang 

mengambil sumber pada pengajian di 

‘Masjid Raya Hubbul Wathan’ pada 

saluran Youtube tergolong dalam 

situasi informal. Oleh karena itu, 

peristiwa campur kode yang terjadi di 

kalangan orang-orang yang mengikuti 

pengajian di ‘Masjid Raya Hubbul 

Wathan’ pada saluran Youtube 

dipengeruhi oleh adanya faktor 

kesantaian yang mengakibatkan 

peristiwa tutur yang lebih komunikatif 

antar pemakai bahasa campur kode 

tersebut seperti data di atas. 

 

4) Kebiasaan 

(60) Sampun khusuk sholatnya? 

Khusuk itu filqobli atau berada di 

hati kalau fisik namanya khuduq. 

Jadi khusuk itu akan bisa terbukti 

lewat ketenangan. Jadi tanda-

tanda orang khusuk dalam sujud 

itu nde?n apə berəŋ kəndiŋn atau 

budun keningnya. Kalau orang 

semakin tawaduq dalam tingkah 

lakunya itulah orang yang 

assarisujud. Walaupun sudah 

hitam keningnya tetapi sombong 

orang itu bətələkah atau tolak 

pinggang tidak termasuk orang 

yang minasyrisujud. 

 Dalam penelitian ini, 

penceramah yang terdapat dalam forum 

pengajian ‘Masjid Raya Hubbul 

Wathan’ pada saluran Youtube tersebut 

merupakan seorang multilingual yang 

menguasai tiga bahasa yakni, bahasa 

Sasak, bahasa Indonesia, dan bahasa 

Arab. Pada data di atas terlihat jelas 

bawah penutur sering menggunakan 

dua bahasa atau mencampurkan kode 

bahasa Sasak dengan bahasa Indonesia 

ataupun bahasa Arab dengan bahasa 
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Indonesia meyebabkan terjadinya 

kebiasaan pada diri penutur yakni 

penceramah, sehingga kebiasaan ini 

berpengaruh dalam interaksi dengan 

orang lain. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

1. SIMPULAN  

Penelitian ini mengkaji tentang campur 

kode yang terdapat dalam forum 

pengajian ‘Masjid Raya Hubbul 

Wathan’ pada saluran Youtube. 

Adapaun simpulan dari hasil penelitian 

campur kode yang terdapat dalam 

forum pengajian ‘Masjid Raya Hubbul 

Wathan’ pada saluran Youtube 

dipaparkan sebagai berikut. 

1. Bentuk campur kode yang terdapat 

dalam forum pengajian ‘Masjid 

Raya Hubbul Wathan’ pada 

saluran Youtube berupa kata, frasa, 

dan klausa. Bentuk campur kode 

berupa kata dikategorikan menjadi 

dua yakni, kata berkategori nomina 

dan kata berkategori verba. Bentuk 

campur kode berupa frasa dalam 

penelitian ini memiliki tiga 

kategori yakni, frasa adjektiva, 

frasa nomina, dan frasa verba. 

Bentuk campur kode berupa klausa 

dalam penelitian ini dikategorikan 

menjadi dua yakni, klausa lengkap 

dan klausa tak lengkap. Campur 

kode yang berupa kata, frasa, dan 

klausa dalam penelitian ini 

menggunakan bahasa daerah 

yakni, bahasa Sasak. 

2. Jenis campur kode yang terdapat 

dalam forum pengajian ‘Masjid 

Raya Hubbul Wathan’ pada 

saluran Youtube, yaitu campur 

kode ke dalam dan campur kode ke 

luar. Campur kode ke dalam 

berupa penyisipan kode bahasa 

daerah (bahasa Sasak) ke dalam 

tuturan bahasa Indonesia. Campur 

kode ke luar berupa penyisipan 

kode bahasa asing (bahasa Arab) 

ke dalam tuturan bahasa Indonesia. 

3. Fungsi campur kode yang terdapat 

dalam forum pengajian ‘Masjid 

Raya Hubbul Wathan’ pada 

saluran Youtube dikategorikan 

menjadi lima fungsi di antaranya, 

sebagai perulangan, sebagai 

penyisip kalimat, sebagai kutipan, 

sebagai fungsi spesifikasi lawan 

tutur, dan unsur mengkualifikasi isi 

pesan. Kelima fungsi campur kode 

tersebut berupa bahasa Sasak 

maupun bahasa Arab. 

4. Faktor-faktor yang menyebabkan 

campur kode dalam forum 

pengajian ‘Masjid Raya Hubbul 

Wathan’ pada saluran Youtube 

terdapat empat faktor yakni, 

penutur, lawan tutur, situasi, dan 

kebiasaan. 

 

2. SARAN 

Dalam upaya meningkatkan penelitian 

ke arah yang lebih baik, adapun saran 

yang disampaikan peneliti sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini hanya mengkaji 

tentang campur kode yang terdapat 

dalam forum pengajian ‘Masjid 

Raya Hubbul Wathan’ pada 

saluran Youtube, sedangkan masih 

banyak objek penelitian yang 

menggunakan campur kode. 

Diharapkan peneliti lainnya tidak 

hanya mengkaji tentang campur 
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kode yang ada di dalam media, 

yakni Youtube. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi sumber pustaka baru 

dalam bidang sosiolinguistik 

khususnya campur kode dan 

peneliti lainnya diharapkan dapat 

mengkaji lebih luas tentang 

campur kode. Sehingga penelitian 

ini dan penelitian terdahulu 

mengenai campur kode dapat 

mengalami pembaharuan. 
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