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Penelitian tentang kode tutur ustadz pada peristiwa belajar-mengajar di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten La-mongan, dilatarbelakangi 

oleh adanya fenomena pemakaian kode tutur yang di-gunakan ustadz dalam peristiwa belajar-

mengajar yang bervariasi. Berdasarkan kode tutur dalam peristiwa belajar-mengajar tersebut, 

maka ditemukan adanya pemikiran bahwa pemakaian kode tutur yang digunakan ustadz 

dalam peristiwa belajar-mengajar dipengaruhi oleh tempat dan topik. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) ciri kode tutur ustadz pada 

peristiwa belajar-mengajar dalam masjid yang berkenaan dengan pembelajaran dakwah, (2) 

ciri kode tutur ustadz pada peristiwa belajar-mengajar dalam ruang kelas yang berkenaan 

dengan pembelajaran Aqidah Akhlak, dan (3) ciri kode tutur ustadz pada peristiwa belajar-

mengajar di taman yang berkenaan dengan pembelajaran Fiqih di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Lamongan, Ke-camatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, yang merujuk 

pada teori yang di-kemukakan oleh Bernstein mengenai kode tutur terbatas dan kode tutur 

terjabar. 

Metode dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, sedangkan data yang digunakan 

berupa tuturan bahasa verbal yang digunakan ustadz dalam peris-tiwa belajar-mengajar di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang di-gunakan adalah pengamatan, yang dilakukan 

dengan dua teknik, yaitu teknik re-kam dan teknik catat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) karakteristik kode tutur ustadz dalam kegiatan 

belajar-mengajar yang berkenaan dengan pembelajaran dakwah, dalam masjid di Panti 

Asuhan Muhammadiyah Lamongan, cenderung mengguna-kan kode tutur terbatas dari pada 

penggunaan kode tutur terjabar, (2) karakteristik kode tutur ustadz dalam kegiatan belajar-

mengajar yang berkenaan dengan pembelajaran aqidah akhlak, di ruang kelas di Panti 

Asuhan Muhammadiyah Lamongan, lebih dominan digunakan kode tutur terjabar daripada 

kode tutur ter-batas, (3) karakteristik kode tutur ustadz dalam kegiatan belajar-mengajar yang 

berkenaan dengan pembelajaran fiqih, di taman dalam Panti Asuhan Muham-madiyah 

Lamongan, cenderung menggunakan kode tutur terbatas. 

 


