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 أ هدي هذإ إمبحث إمعلمي

 إ ىل زويج إمكرمي إحملبوب

 إ ىل وإدلّي إمكرميني إحملبوبني

ىل  إحملبوبنيإ خويت  وإ 

ىل أ ساتيذي وأ س تا  إميت إمكر إذوإ 

ىل زماليئ  إمعزيزين وإ 

 إذلين يعطوهين إدلإفعة ل متام هذإ إمبحث إمعلمي

لهيم  وميس يل أ حسن لكمة  أ هديه إ 

 غري إمشكر إجلزيل 

 جفزإمه هللا خري إجلزإء
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 الشكر والتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمدهللالذيأنزلعلىعبدهالكتاب،تبصرةألويلاأللبابوالّصالةوالّسالم

وادلرسلٌنسّيدانزلّمدادلبعوثمنأكرمالشعوبالشعاب،إىلخًنعلىأشرفاألنبياء
أمةأبفضلكتاب،وعلىآلووصحبواألصلابإىليومادلآب.أّمابعد:

ادلاجستًن رسالة ىذه ادلقددتتكتابة يفاجستًنلنيلدرجة اللغةقسم تعليم
وأسسناسرتام إىلالعربية،فيسرينأنأقدمجزيلشكريوعظيمتقديريوأمجلحتيّت

منقدساعدوينعلىكتابةىذاالبحث،وىم:
يفالدراساتالعليايفكعميدسيفالدينسبداالدكتوراحملرتم صاسبالفضيلة -ٔ

.جامعةأنتساريبنجرماسٌن
تعليمجفيصلمباركااحلالدكتورادلكرم صاسبالفضيلة -ٕ ادلاجستًنكرئيسقسم

 العربية الداللغة يف يف العليا احلكوميةراسات اإلسالمية أنتسارى جامعة
 .بنجرماسٌن

الدكتور -ٖ ادلشرف احملاضر السيادة سسٌنصاسب أمحد الدين ادلاجستًنسيف
االباسثةيفماوتشجيعهموتوجيههامه،علىإرشادوالدكتورتوفيقالرمحنادلاجستًن

تبخال ومل البحثالعلم ، ىذا تضقمبعلمهكتابة ومل مساعدةصدرمهاا عن ا
 امينخالصالشكروالتقديرومنهللاعظيمالثوابواجلزاء.مالباسثةفله

يفقسمتعليماللغةلدراساتالعلياابصاسيبالسماسةمجيعاحملاضرينواحملاضرات -ٗ
 .عطونينالعلوموادلعارفالنافعةالعربيةالذيني

اجةنورجاين(اللذانقدربياينورمحاينمنذالوالداناحملرتمان)احلاجدمحمأرشدواحل -٘
ابآلداب للقيام ووجهاين النافعة، العلوم لطلب دائما وشجعاين أظفاري، نعومة

 العالية.



 و
 

 الرسالةالعلميةزوج احملبوب)دمحماثين(الذيقدأعطاينالدافعةلتكميلىذه -ٙ

 مجيعالزمالءواألصدقاءاحملبوبٌن. -ٚ

ىذه أن والنقصان،ةالكتابوأخًنا إىلاألخطاء ادلائلة اإلنسانية اآلاثر من أثر
فلذاترجوالباسثةمنالقراءالنقدواالقرتاحعلىسبيلاإلصالح،عسىهللاأنيوفقناإىل
علينا وينعم الثواب، حبسن يثيبنا وأن ذلا سد ال برمحة علينا مين و الصواب، سسن

وأسأ طلبالعلم. يف والربكة لوجهوالنجاح خالصا العمل ىذا جيعل أن هللاتعاىل ل
الكرميوانفعاإلعالءكلمةالدين.آمٌن


ٕٕٓٓدمسبًنٕٕبنجرماسٌن،  

الباسثة    
 

 

 نورالعيىن
ٕٕٔٙٓ٘ٙٓٔٛ  
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 ادلوافقة
تعليماللغةالعربيةلدىالتالميذمنأصولالعربيفادلدرسة : وانرسالة ادلاجستري بعن
بنجرماسٌن)دراسةصوتيةابلربانمجاجلاىزةAnak Sholeh Mandiriاالبتدائيةاإلسالمية

"Software Praat")
نورالعيىن:الطالبة

ٕٕٛٔٓٙ٘ٓٙٔ :رقمالقيد
:تعليماللغةالعربيةالقسم

،وافقنورالعيىنلىرسالةادلاجستًنالتأعّدهتاوكتبتهاالطالبة:بعداالطالعع
ادلشرفانعلىتقدميهاإىلرللسادلناقشة.


ٕٕٓٓدمسبًنٕٕبنجرماسٌن،


 ادلشرفاألول     

 
الدكتور سيف الّدين أمحد حسني ادلاجستري


ادلشرفالثاين


 ن ادلاجستري  الدكتور توفيق الّرمح
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 االعتماد من طرف جلنة ادلناقشة
ادلاجستًنرسالة لدىالتالميذمنأصولالعربيفبعنوان: العربية اللغة تعليم

بنجرماسٌن)دراسةصوتيةابلربانمجAnak Sholeh Mandiriادلدرسةاالبتدائيةاإلسالمية
.قدٕٕٛٔٓٙ٘ٓٙٔرقمالقيد:،نورالعيىن:اهتتبك ،الت("Software Praat"اجلاىزة
ررقبولوشرطالنيلدرجةأمامجلنةادلناقشةوتقادلاجستًنرسالةعنىذةالباسثتدافع

يفتعليماللغةالعربية،وذلكيف:ادلاجستًن
الثالاثء:اليوم

ٕٕٔٓينايًنٕٔ:التاريخ
0ٜٙٓ:بدرجةوتكونمقبولة

 

:الكراماتالساددلناقشةمنوتتكونجلنةا
 التوقيع اإلسم

الدكتورسيفالدينأمحدسسٌنادلاجستًن-ٔ -1

احلاجفيصلمباركادلاجستًنالدكتور-ٕ

الدكتورتوفيقالرمحنادلاجستًن-ٖ -2

ًنتادلاجسالدكتورةرضىدرماوايت-ٗ -3
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 إقرار الطالبة
أانادلوقعةأدانهوبياانيتكاآليت:

:نورالعيىناالسمالكامل
ٕٕٛٔٓٙ٘ٓٙٔ :رقمالقيد
للدراساتالعليا:تعليماللغةالعربيةالقسم


االستيفاءشرطلنيلدرجةادلاجستًنسضرهتالةادلاجستًنالتأقرأبنىذهالرس
اب العربية اللغة تعليم قسم ىف العليا احلكوميةلدراسات اإلسالمية أنتساري جبامعة

بنجرماسٌنحتتعنوان:
تعليم اللغة العربية لدى التالميذ من أصول العرب يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية 

Anak Sholeh Mandiri  بنجرماسني 
 ("Software Praat")دراسة صوتية ابلربانمج اجلاهزة 

زورهتاوكتبتهاسضرهت ابنفس وما وإذا أتليفاآلخر. إبداعغًنيأو أسدادَّعىمن
فعالليسمنحبث فأانأحتملادلسؤوليةعلىذلك،اوتبٌنأهنااستقباالأنومنأتليفه

امعةقسمتعليماللغةالعربيةللدراساتالعلياجبىأوعلادلشرفولنتكونادلسؤوليةعلى
أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسٌن.

 وسررتىذااإلقراربناءعلىرغبتاخلاصةوالجيربينأسدعلىذلك.


ٕٕٓٓدمسبًنٕٕبنجرماسٌن،        

       توقيعصاسباإلقرار


 نورالعيىن  

ٕٕٔٙٓ٘ٙٓٔٛ       



 ي
 

 ملخص البحث
 Anak Sholehتعليم اللغة العربية لدى التالميذ من أصول العرب يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية . م1212نور العيىن، 

Mandiri  دراسة صوتية( ابلربانمج اجلاهزة بنجرماسني"Software Praat" .)ادلشرف العربية. اللغة تعليم قسم البحثالعلم .
  الدكتورسيفالدينأمحدسسٌنادلاجستًنوالدكتورتوفيقالرمحنادلاجستًن.



. "Software Praat"ابلربانمج اجلاهزة تعليم اللغة العربية، التالميذ من أصول العرب، دراسة صوتية  :الكلمات الرئيسية
لذا،فإّنخطاهبم .يذمنأصولالعرب،ىمأطفاليعرفوناللغةالعربيةأواًلمنعائالهتمقبلالتعلميفادلدرسةالتالم

إنخصوصيةلغةاخلطابلألفرادالعرب.عندتعليماللغةالعربيةأفضلابلتأكيدمنالتالميذاآلخرينالذينليسوامنأصولالعرب
يفاخلطاب.ىذالينظرإليويفعالماتصوتيةيفاخلطاب.والسببىوأنعلمالصوتلكللغةيفأنتؤثرابلتأكيدعلىأطفاذلم

وغًنىا اللغةالعربية ونستطيعرؤيةخصائصعلماألصواتيفاللغةمنرلموعةمتنوعةمنعلمأصوات.العامللوخصائصواخلاصة
.مناللغات

.  العربلذلكقامتالباسثة" اللغة االبتدائيةتعليم يفادلدرسة لدىالتالميذمنأصولالعرب  Anak Sholeh Mandiriية

."Software Praat")ابلربانمجاجلاىزةبنجرماسٌن)دراسةصوتية
 Anak Sholehكيفتعليماللغةالعربيةوخصائصالتالميذمنأصولالعربيفادلدرسةاالبتدائيةاإلسالميةدلعرفة

Mandiri الربانمجاجلاىزة حتليلوفاستخدمالباسثةحتليلالوصف الكيف  ٌنمنانسيةالصوتيةبنجرماس Software Praatألنو
ادلشهورةيفأمسرتداموأفضلآداتمقياسالصوتألهناحتللبدّقةودتام.الربانمجاجلاىزةمن

أمانتائجىذاالبحثفه :
بنجرماسٌن Anak Sholeh Mandiriالعربيفادلدرسةاالبتدائيةاإلسالميةفتعليماللغةالعربيةلدىالتالميذمنأصول

ف والتقومي. التخطيطوالتنفيذ ى  أقسام، علىثالثة العربيفادلدرسةتقام منأصول لدىالتالميذ العربية اللغة تخطيطتعليم
اإلسالمية بنجرماسٌن Anak Sholeh Mandiriاالبتدئية الذييممتازبدرجة التعليموأنشطة، اىدافالتعليمومواد تكونمن:

،ألّنتنفيذىامناسباعلىاألكثرأبنشطةالتعليميةالتتنظّمجّيد جّداالتعليمووسائلالتعليمومصادرىاوالتقومي.وتنفيذىابدرجة
،ألّنممتازتامية.أماتقوميهابدرجةمبراسللنيلأىدافالتعليم،ومراسلتتكونمنأنشطةاالفتتاسيةوأنشطةاألساسيةوأنشطةاخل

يقاممناسببكّلادلهاراتومناسباأبىداف تقومييقامأربعمرّاتيفالّنصف،وال أّنتقوميتقوميهابتخطيطوبتنظيمقبلاألنشطة،
التعليموموادالتعليم.والتمريناتمتنّوعة.

بنجرماسٌنمنانسية Anak Sholeh Mandiriإلسالميةوخصائصالتالميذمنأصولالعربيفادلدرسةاالبتدائيةا
أّندرجةاألعلىمنفتكتبالباسثةاالستنتاجكمايل : ."Software Praat"الصوتية،بتحليلابلربانمجاجلاىزةالتتسمىب

َرَِّضٌة،منادلفردات،ى كلمةDurationدرجةعالية طَبِّْيٌب،ادلفردات،ى كلمةمنPitchودرجةاألعلىمندرجةعاليةشلم
منادلفرداتالذينينطقونDurationدرجةعاليةوأنّممَوظٌَّف،منادلفردات،ى كلمةIntensityودرجةاألعلىمندرجةعالية

منادلفرداتالذينينطقونالتالميذمنأصولالعربPitch.ودرجةعاليةٓٔٔ.ٕ-ٓٓ٘.ٔالتالميذمنأصولالعربسول
-dBٜٚمنادلفرداتالذينينطقونالتالميذمنأصولالعربسولIntensity.ودرجةعالية Hz –٘ٓٓHz ٓٗٗسول

dBٛٔ.أّندرجةوDurationمنالتلميذةأطولمنالتلميذ،ودرجةPitchمنالتلميذأعلىمنالتلميذة،ودرجةIntensityمن
التلميذأعلىمنالتلميذة.

نتائجالبحثاستنتجتالباسثةافرتاضاتالبحث،وى :األول:إذاكانتاألسرفاذلجائيةحبركةالضمةأوبناءعلى
أخًنالكلمةف أم يفأولالكلمة Intensityو  Pitchالضمتٌنإما الثاين: كانتاألسرفاذلجائيةمرتفعة. أعضاءسلرجهاإذا

واللثةوأوضعالشفتٌنمستديرات الثالث:Intensityو  Pitchفناألسنانالعليا كانتاألسرفاذلجائيةمرتفعة. أوإذا ابلشّدة
مرتفعةأيضا.Intensityو  Pitchفحبركاتطاولة
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Research Summary 

 

Nurul Aina, 2020 M. Teaching the Arabic language to Students of Arab origins in the 

Islamic Primary School Anak Sholeh Mandiri in Banjarmasin (audio study with the "Software 

Praat"). Research. Department of Teaching Arabic Language. Supervisor: Dr. Saifuddin Ahmad 

Husin, MA. And Dr. Taufiqurrahman, M.Ed. 

 

Key words: Teaching the Arabic language, Students of Arab origins, audio study with the 

"Software Praat". 

Students of Arab origins are children who first know the Arabic language from their 

families before learning in school. Therefore, their discourse when teaching Arabic is definitely 

better than other students who are not of Arab descent. The specificity of the discourse language of 

Arab individuals certainly affects their children in discourse. This is seen in acoustic signs in the 

speech. The reason is that the phonology of every language in the world has its own 

characteristics. We can see the characteristics of phonology in language from a variety of 

phonology in Arabic and other languages. 

. Therefore, the researcher “Teaching Arabic to Student of Arab origins at Anak Sholeh 

Mandiri Primary School in Banjarmasinmasin (audio study with the Software Praat ). 

To learn how to teach Arabic language and the characteristics of Students of Arab origins 

in the Islamic Primary School Anak Sholeh Mandiri in terms of phonetics. The researcher analyzes 

descriptive kualitatif and the software Praat ready program because it is one of the well-known 

ready-made program in Amsterdam and the best sound meter tools because it analyzes accurately 

and completely. 

The results of this research are: 

Teaching the Arabic language to Students of Arab origins at the Anak Sholeh Mandiri 

Islamic Primary School in Banjarmasin is organized into three departments, namely planning, 

implementation and evaluation. The planning of teaching the Arabic language to students of Arab 

origins in the Anak Sholeh Mandiri Islamic Elementary School in Banjarmasin is excellent, which 

consists of: education objectives, teaching materials, teaching activities, teaching methods, their 

sources and evaluation. And its implementation is very good, because its implementation is 

appropriate in most of the educational activities that are organized in stages to achieve the 

educational goals, and stages consisting of opening activities, basic activities and closing activities. 

As for evaluating it with an excellent degree, because it is evaluated by planning and organizing 

before the activities, that an evaluation is held four times in the middle, and the evaluation is made 

appropriate to all skills and is appropriate to the objectives of education and teaching materials. 

The exercises are varied. 

And the phonological characteristics of Arab students of Anak Sholeh Mandiri Primary 

School in Banjarmasin, analyzed by "Software Praat". The researcher writes the conclusion as 

follows: that the highest degree of the high degree of the vocabulary is the word ممرضة, the highest 

degree of the high degree of the vocabulary Pitch is the word طبيب, the highest degree of the high 

degree of intensity of the vocabulary is the word موظف, and that the high degree of duration The 

vocabulary that students of Arab descent is spoken about 1.500 - 2.110. And a high degree of pitch 

vocabulary that pupils of Arab origins pronounce around 440 Hz - 500Hz. The intensity of the 

vocabulary of the vocabulary that the students of Arab origins utter is about 79 dB - 81 dB. The 

duration of the female student is longer than the male student, the Pitch score of the male student is 

higher than that of the female student, and the degree of Intensity of the male student is higher than 

that of the female student. 

Based on the results of the research, the researcher concluded the research assumptions, 

which are: First: If the alphabetical letters with the accusative or double action movement are 

either in the beginning or the last of the word, Pitch and Intensity are high. Second: If the 

alphabets are members of its outlet upper teeth and gums and put the lips rounded the Pitch and 

Intensity High. Third: If the alphabets are with intensity or with table moves the pitch and intensity 

are also high. 
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Ringkasan Penelitian 

 

Nurul Aina, 2020 M. Pembejaran Bahasa Arab untuk siswa Keturunan Arab di SD IT 

Anak Sholeh Mandiri Banjarmasin (Analisis Fonologi dengan program "Software Praat"). 

Penelitian. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing: Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA. And Dr. 

Taufiqurrahman, M.Ed. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Siswa Keturunan Arab, Analisis Fonologi, 

“Software Praat”. 

Siswa Keturunan Arab adalah anak-anak yang pertama kali mengetahui bahasa Arab dari 

keluarganya sebelum belajar di sekolah. Oleh karena itu, ucapan mereka saat belajar bahasa Arab 

pasti lebih baik dari siswa lain yang bukan keturunan Arab. Kekhasan bahasa ucapan bagi orang 

tua Arab tentunya mempengaruhi anak-anak mereka dalam berbicara. Ini terlihat pada tanda-tanda 

akustik dalam ucapannya. Pasalnya, fonologi setiap bahasa di dunia memiliki ciri khas tersendiri. 

Ciri-ciri fonologi dalam bahasa dapat kita lihat dari berbagai fonologi dalam bahasa Arab dan 

bahasa lainnya. 

. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan tema “Pembelajaran Bahasa Arab untuk Siswa 

keturunan Arab di SD IT Anak Sholeh Mandiri Banjarmasin (Analisis Fonologi dengan Program 

Praat). 

Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran bahasa Arab dan karakteristik siswa asal 

Arab di SD IT Anak Sholeh Mandiri ditinjau dari segi fonetik. Peneliti menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dan analisis menggunakan perangkat lunak Praat karena merupakan salah satu 

program terkenal di Amsterdam dan alat pengukur suara terbaik karena menganalisis secara akurat 

dan lengkap. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

Pembelajaran bahasa Arab siswa keturunan Arab di SD IT Anak Sholeh Mandiri 

Banjarmasin diatur dalam tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan 

pengajaran bahasa Arab kepada siswa keturunan Arab di SD IT Anak Sholeh Mandiri Banjarmasin 

sangat baik, yang terdiri dari: tujuan pengajaran, bahan ajar, kegiatan mengajar, metode 

pengajaran, sumber daya dan evaluasi. Dan implementasinya sangat baik, karena implementasinya 

sesuai pada sebagian besar kegiatan pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk 

mencapai tujuan pendidikan, dan tahapan yang terdiri dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Adapun penilaiannya dengan nilai sangat baik, karena dievaluasi dengan 

perencanaan dan pengorganisasian sebelum kegiatan, bahwa evaluasi dilakukan empat kali di tiap 

semester, dan evaluasi dibuat sesuai dengan semua keterampilan dan sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan bahan ajar. Latihannya bervariasi. 

Dan karakteristik fonologis siswa keturunan Arab SD IT Anak Sholeh Mandiri 

Banjarmasin dianalisis dengan program “Software Praat”. Peneliti menulis kesimpulan sebagai 

berikut: bahwa derajat tertinggi dari tingkat tinggi kosakata adalah ممرضة, derajat tertinggi dari 

tingkat tinggi kosakata Pitch adalah kata طبيب, tingkat tertinggi dari intensitas kosakata yang tinggi 

adalah kata موظف, dan tingkat durasi yang tinggi. Kosakata yang digunakan oleh siswa keturunan 

Arab sekitar 1.500 - 2.110. Dan kosakata Pitch tinggi yang diucapkan oleh siswa asal Arab sekitar 

440 Hz - 500Hz. Intensitas kosakata yang digunakan siswa keturunan Arab adalah sekitar 81 dB - 

79 dB. Durasi siswi lebih lama dari siswa, nilai Pitch siswa lebih tinggi dari siswi, dan tingkat 

Intensitas siswa lebih tinggi daripada siswi. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan proposisi penelitian, yaitu: Pertama: 

Jika huruf hijaiyyah dengan berharakat Dhommah dan Dhommatain berada di awal atau di akhir 

kata maka Pitch dan Intensitasnya tinggi. Kedua: Jika huruf hijaiyyah adalah anggota makhrajnya 

gigi atas dan gusi dan menempatkan bibir bulat Pitch dan Intensitas tinggi. Ketiga: Jika huruf 

hijaiyyah bertasydiddan vocal panjang, Pitch dan intensitas juga tinggi. 
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 قائمة اجلداول
 صفحة موضوع رقم
ٗ٘أسوالادلدرسٌنوادلوظفٌنٔ.ٗ
ٙ٘أسوالالتالميذٕ.ٗ
ٙ٘أسوالاألجهزةٖ.ٗ
ٓٙمنكلمةموّظف Duration, Pitch, Intensityدرجةٗ.ٗ
ٔٙمنكلمةتلميذ Duration, Pitch, Intensityدرجة٘.ٗ
ٖٙأستاذمنكلمة Duration, Pitch, Intensityدرجةٙ.ٗ
ٗٙشلّرضةمنكلمة Duration, Pitch, Intensityدرجةٚ.ٗ
٘ٙتكاملمكونختطيطتعليماللغةالعربيةٜ.ٗ
ٚٙتكاملأنشطةتنفيذتعليماللغةالعربيةٓٔ.ٗ
يفادلفردات Duration, Pitch, Intensity درجةعاليةمنٔٔ.ٗ

الذيينطقونالتالميذ
ٙٛ

 Duration, Pitch, Intensity التالميذذلمدرجةعاليةمنٕٔ.ٗ
يفادلفرداتالذيينطقونالتالميذ

ٙٛ
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 عموضو  رقم
السًنةالذاتيةللباسثةٔ
 Praatالصورمنحتليلاألصواتمنٕ

 
 



















