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  االعتماد

المناقشة لجنة طرف فن  
المهتدين الذي ألفه الشيخ كتاب سبيل الالكلمات العربية في  ": بعنوان العلمي البحث

 :القيد رقممحمد حسن الدين،  كتبه لذيا ،"محمد أرشد البنجري
 المناقشة لجنة أمام العلمية الرسالة هذه عن الباحث دافع قد. 007071717071

 العربية، وذلك في: اللغة تعليم في السرجانا درجة لنيل شرطا قبولها وتقرر

 اإلثنين : اليوم 
 1710يولى  01 : التاريج

 (+A) 17 : جةر ويكون مقبوال بد
 عميدة كلية التربية التعليم

 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 

 األستاذة الدكتورة الحاجة جويرية الماجستير

01٠7707٠01٦٠70177١رقم التوظيف:   

 

 تتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذ

 التوقيع االسم
إلهمى الماجستيرالدكتور حامدي    

  محمد إقبال الشوقى الماجستير
  فتح الله منادي الماجستير
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 البحث ملخص
كتاب سبيل المهتدين الذي ألفه الالكلمات العربية في  .م1710 ،حمد حسن الدينم

 :األول المشرف .العربية اللغة تعليم قسم .العلمى البحث. الشيخ محمد أرشد البنجري
 .الماجستير فتح الله منادي، :الثاني المشرف الماجستير، الهامي،حامدي  الدكتور

 ، سبيل المهتدينعلم المعاجمخيلة، د ات، كلمىفصح يةعرب :الرئيسة الكلمات

العربية المعروفة في الماليوية المكتوبة بكتب السبيل المهتدين هو إحدى 
فصحى الخاصة في كليمنتان الجنوبية. هناك العديد من الكلمات العربية و  ،األرخيل

الباحث بمعرفة الكلمات يهتم  .ةاللغة االندونسيفي  ةدخيلوبعض الكلمات تكون 
 فقط.في بعض الفصول  تحديده الكتابمع  العربية التي يحتويها الكتاب

بية التي أسئلة البحث في هذا البحث العلمى يعني ما هي الكلمات العر 
دخيلة  تكونفصحى التي الالكلمات العربية كتاب سبيل المهتدين وما هي اليحتويها 

منور كمرجع للغة العربية و الهذه الدراسة تستخدم قاموس  .ةفي اللغة اإلندونسي
 .من العربية لمعرفة عناصر الدخيلة( KBBI) ةكبير للغة اإلندونسيالقاموس ال

 ةالبيانات األولية مطلوب. .(Library Research) امكتب ابحثمنهج البحث يستخدم 
من فصل الوضوء إلي مكروه الوضوء كتاب سبيل المهتدين الفي العربية الكلمات من 
كبير للغة القاموس المنور و القاموس هي ية و البيانات الثانو الوضوء.  كتابفي  

عند  اتالصفحبذكر رقم و  م علم المعاجماستخدباتحليل البيانات و  .ةاإلندونسي
 تحليلها.

العربية الموجودة في كتاب سبيل الدخيلة من نتائج البحث يعني أن الكلمات 
هي موجودة في باب الوضوء الملة الكلمات العربية جمن تدل الدراسة ، ةالمهتدين كثير 
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لغة الدخيلة في الكلمات فال من جميع الكلمات المذكورة. و عربية كلمة  011
 كلمة.  010تحتوي  ةاإلندونسي
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ABSTRAK 

Muhammad Hasanuddin, 2021. Kata- Kata Arab di dalam Kitab Sabilal 

Muhtadin yang Dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 

Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing Dr. 

Hamidi Ilhami, M.Ag dan Fathullah Munadi, S.Ag. MA. 

Kata Kunci: Arab Fushah, Kata Serapan, Leksimologi, Sabilal Muhtadin. 

Sabilal Muhtadin adalah salah satu kitab Arab-Melayu terkenal di 

Nusantara terutama di Kalimantan Selatan. Di sana banyak terdapat kata arab 

yang fushah yang terserap dalam bahasa Indonesia. Peneliti tertarik untuk melihat 

kata Arab apasaja yang terdapat dalam kitab tersebut. Untuk penelitian ini peneliti 

membatasi objek kitab ini hanya dalam beberapa fasal di kitab tersebut. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah; kata Arab apa sajakah yang 

terdapat dalam kitab Sabilal Muhtadin, dan manasaja yang termasuk yang fushah 

dan yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

Kamus al-Munawwir edisi tahun 1997 sebagai acuab bahasa Arab dan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk melihat unsur serapan bahasa. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library 

Research). Data primer yang diperlukan adalah seluruh kata dalam kitab Sabilal 

Muhtadin pada pembahasan wudhu. Sedangkan data sekundernya menggunakan 

kamus Arab-Indonenesia dan KBBI. Teknik pengumpulan data adalah analisis 

data menggunakan Leksimologi dan dipermudah dengan menyebutkan nomor 

halaman di setiap analisisnya. 

Hasil penelitiannya adalah bahwa sejumlah kata Arab yang ada di dalam 

Kitab Sabilal Muhtadin banyak terserap ke dalam Bahasa Indonesia, hal ini 

terlihat dari jumlah kata Arab yang terdapat dalam Bab Wudhu’ sejumlah 195 

kata dan kata kata Arab yang terserap ke dalam Bahasa Indonesia berjumlah 121 

kata. 
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 شعار
َمَع الصَّاِبرِْينَ ِانَّ الل َّٰه ...   

(010)البقرة :   

 

 

"نَّةِ اْلجَ  ِإَلى َطرِيًقا ِبهِ  َله   اللَّه   َسهَّلَ  ِعْلًما ِفيهِ  يَ ْلَتِمس   َطرِيًقا َسَلكَ  َمنْ  " 
 )رواه مسلم(
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 دهدا اإل
 

 العلمي البحث اهذ أقدم 
 .الله حفظهاة محبوبال أميدائما،  يقلب فيهي  من إلى 

 حفظهالمحبوب  أبي حبيب أول بطل، أول غيابه، أخاف من وإلى 
 .الله

 ي.محبوب صغيرال يأخ وإلى 
 مشرفي والمعرفة العلم بنور عقلي نارأ و ،الفضل لهم يعود من وإلى 

 .عليكم الله رحمة ساعدني من وكل أساتيذي وجميع
 إكمال على الدافع وأعطوني شجعوني الذين أصدقائي جميع وإلى 

 . العلمي البحث اهذ كتابة وإنهاء

.الله وجزاكم لكم جزيال شكرا أقول  
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 لشكر و التقديرا

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أكرم عباده بخير كتاب أنزل، وشرفهم بخير نبي 

 أرسل به رسوالأرسل. أنزل كتابه بلسان عربي مبين لتفكير فيه من يعقلون. و 
 :محمدا. أفصح من ينطق به، وخير من يحبه إلى أمته. وبعد

إن الله الذي أعطى الباحث نعمة عظيمة حتى يستطيع أن يتم البحث ف
العلمي شرطا لنيل درجة السرجانا في كلية التربية والتعليم بجامعة أنتساري 

المهتدين  كتاب سبيلالالكلمات العربية في اإلسالمية الحكومية بعنوان "
 ".الذي ألفه الشيخ محمد أرشد البنجري

 :ــــالباحث شكرا جزيال ل  يقدم سة يوفي هذه المناسبة النف

فضيلة المكرم األستاذ الدكتور الحاج مجيب الرحمن الماجستير كمدير  -0
 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

الماجستير كعميد كلية التربية الدكتورة جويرية كرمة األستاذة مفضيلة ال -1
 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

فضيلة المكرم حسب الله الماجستير رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  -0
، والدكتور توفق الرحمن الماجستير سكرتير لقسم تعليم اللغة التربية

ي اإلسالمية الحكومية التعليم جامعة أنتسار العربية في كلية التربية 
 بنجرماسين.

حامدي الهامي الدكتور فضيلة المكرمين المشرف األول االستاذ  -١
المجستير علي منادي  فتح الله المجستير والمشرف الثاني االستاذ

 إرشادهما في كتابة هذا البحث العلمي.
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فضيلة المكرمين جميع المحاضرين في قسم تعليم اللغة العربية كلية تربية  -1
 لتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. و ا

مساعدات الأعطوني األصدقاء الذين  ولجميعوالشكر الجزيل لوالدي  -٠
 .في كتابة هذا البحث العلمي للباحث يهاتالتوجو 

على هذا البحث العلمي للباحث خاصة واللقارئين بعسى الله أن ينفع 
 .يارب العالمين . آمينوجه عام

 
 1710 يوني 1٦بنجرماسين،

   الباحث
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