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ABSTRAK 

 
Andei. 9103. Analisis Kesalahan Penulisan Bahasa Arab bagi siswa kelas VII di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda, Barito Kuala Kalimantan 

Selatan.  Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan. Pembimbing: Hasbullah, S.Ag, M.HI dan Mukhlis 

Anshari, S.Hum, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Analisis Kelasalahan , Penulisan Bahasa Arab 
 

 Skripsi ini menyajikan tentang Analisis Kesalahan Penulisan Bahasa Arab 

bagi siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda, Barito Kuala 

Kalimantan Selatan.    . 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa sajakah kesalahan 

penulisan bahasa Arab bagi siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Barito Kuala Kalimantan Selatan? Dan Apa saja faktor yang mempengaruhi 

kesalahan penulisan bahasa Arab bagi siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Huda Barito Kuala Kalimantan Selatan? 

  

 Hasil dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini ialah bahwa 

kesalahan-kesalahan dalam menulis bahasa Arab yaitu dari segi kesalahan 

penulisan Hamzah, kesalahan penulisan alif lam, dan kesalahan penulisan ta 

marbutha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah yang pertama; 

faktor dari dalam, yaitu: latar belakang pendidikan siswa, minat siswa dan 

perhatian siswa terhadap pelajaran bahasa Arab. Dan yang kedua; faktor dari luar, 

yaitu: latar belakang pendidikan guru dan perbaikan guru terhadap kesalahan-

kesalahan menulis.  
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