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 عن عطاء بن عباس قال

 قال رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم:

 "أحب العرب لثالث ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب"

 



 إهداء
 

 أهدى هذه الرسالة العلمية

 إىل والدي ووالديت الكرميني احملبوبني  

 اّلذين يربياىن تربية حسنة 

 اللهم اغفرهلما وارمحهما كما ربياين صغريا

 وإىل  أخوي الكبريين احملبوبني

 وإىل زوجي وولدي احملبوبني رفيقني حياتى

 وإىل أساتذيت الكرام الذين يعلموين العلوم املفيدة  

 عليهم صاحب الرمحة والرضوان

 إىل زمالئي العزيزين و

 الذين يعطونين الدوافع إلمتام هذه الرسالة العلمية

 وليس يل أحسن كلمة أهديها إليهم  

 فجزاهم اهلل خري اجلزاء بارك اهلل يل وهلم



 تقديرالشكر وال

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا املرسلني حممد صلى اهلل عليه وسلم، الذي 

 أنزل إليه القرآن خبري اللغات )بلسان عريب مبني(.   

قد متت كتابة هذه الرسالة العلمية لنيل درجة املاجيستري يف قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات 
سالمية احلكومية، فيسرين أن أقدم جزيل وككري وعييم تقديري وألمل يحيي العليا جبامعة أنتساري اإل

 وأحسن احترامي إىل من قد ساعدين على كتابة هذه الرسالة العلمية، وهم:

فضيلة املكرم األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري، كمدير الدراسات العليا جامعة  -0
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

فضيلة املكرم الدكتور احلاج فيصل مبارك املاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات  -0
 العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

مبارك  املاجستري واملكرم احلاج فيصل ف الدين أمحد حسنيسي الدكتور انفضيلة املشرفان املكرم -3
وجيههما وتشجيعهما للباحثة ىف كتابة الرسالة العلمية، فلهما مين إركادمها وتاملاجستري، على 

 خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عييم الثواب واجلزاء.
يا جبامعة يف قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العلصاحيب السماحة لميع احملاضرين واحملاضرات  -4

مين  العلوم واملعارف النافعتني، فلهمأنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني الذين يعطونين 
 أحسن الشكر و التقدير وجزاهم اهلل عين خري اجلزاء.

 ورمحاين ذان قد ربياينلال عناية)املرحوم( واحلاجة  معمور أمربيرمان واحملبوبان احلاج تالوالدان احمل -6
 ة.العالي منذ نعومة أظفاري، وكجعان دائما لطلب العلوم النافعة، ووجهاين للقيام باآلداب

 زوجي احلاج جنيدي الذي يعطيىن الدوافع ألجل هذا البحث. -1
 ولدي احملبوب حممد رحيان اجلنان قرة عيىن ومنعش حياتى. -7



والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا باملساعدة والتوجية والتسهيل للباحثة لكتابة  -6
 هذا الرسالة العلمية.

ن واخلطاء يف كتابة هذه الرسالة العلمية، فما أحسن للقارئني أن وال تفوت للباحثة من النقصا
 .يقترحوا للباحثة باقتراحات إصالحية

عسى الّله أن ينفع هذه الرسالة العلمية للباحثة خاصة وللقارئني عامة هذه الرسالة العلمية. 
  آمني
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 الباحثة
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 البحث ستخلصم
ول دار اهلجرة للبنات. املشرف األ طالبات معهداستعمال اللغة العربية يف احملادثة اليومية لدى  .م0202ميمونة، 

الدكتور سيف الدين أمحد حسني املاجستري واملشرف الثاين الدكتور فيصل مبارك املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية 
 يف الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

 
 احملادثة اليومية، العربية استعمال اللغة: الكلمات املفتاحية

 على يقدرل ناسال يشجع حىت تطورا والتكنولوجيا العلوم تطورت استعمال اللغة أهم يف حياة الناس ألن اآلن     
 تستخدم الي جنبيةاأل اللغات ومن. األجنبية اللغة يف وليتمكن هاقطر إحدى ، إذنالدولية اجملاالت يف والتسابق التعاون

صال بعضهم مهم يف اجملتمع التمن دور اللغة ، وأيضا العربية واللغة اإلجنلزية اللغة هي الرمسية الدولية العالقة يف
احملادثة  م اللغتني يفاستخدرى هو أحد املعاهد الذي يوجب الطالب على اعهد دار اهلجرة للبنات مبرتافوم بعضا.

الطالبات يتكلمن باللغة  بعض. ولكن اماللغوية يف اكتساهبويطّبق البيئة اليومية يعىن اللغة العربية واللغة اإلجنلزية، 
: هذا البحث يهدف إىلو. باستخدام عناصر وتراكيب اللغة اإلندونيسية وخيلطن باللغة األم يف احملادثة اليومية العربية

صيغات كشف ( 0. جرة للبناتدار اهل طالبات معهددى يف احملادثة اليومية لالعربية اتصال اللغة إجراء  كشف(0
 يفتدخل اللغة اإلندونيسية باللغة العربية ( 3. طالباتدى يف احملادثة اليومية لباللغة العربية  ة اإلندونيسيةاختالط اللغ

ة العربية وتدخل اللغة اإلندونيسية باللغ ة اإلندونيسيةاختالط اللغالعوامل الىت تسبب ( 4. طالباتدى لاحملادثة اليومية 
 .طالباتدى ل اليوميةيف احملادثة 

لكالم أو النطق هي ا ةصادر األساسياملالوصفي، و التحليل دخل الكيفي ومنهجهاملاستخدمت الباحثة يف البحث      
هذا  ياناتب واملقابلة والوثائق. أما يحليل الحيةمعهد دار اهلجرة للبنات.وأسلوب لمع البيانات وهي امل طالباتدى ل

 وهوبريمان وهي إعداد البيانات تقدميها واستخالصها. ميليساستخدم نيربة  ثالبح

يف  معهد دار اهلجرة للبنات طالباتدى يف احملادثة اليومية لة العربية اتصال اللغ( 0 :وهي نتيجة هذا البحث     
ر تكري ة بشكلاختالط اللغ وهي ة اإلندونيسية نوعانيغات اختالط اللغص (0اكتساب اللغة وتعليمها.  انبنياجل

وهي التدخل الصوتى  أربعة أنواع يف اإلندونيسية ةتدخل اللغصيغات  (3 .الكلمةة بشكل اختالط اللغو الكلمة
ا وهي تأثري اللغة األم واملوقف سبب منهتوأما العوامل الىت ( 4والتدخل الصريف والتدخل النحوي والتدخل املفردتى. 

 اللغة الثانية.



 

ABSTRAK 

Maimunah, 2020. Penggunaan Bahasa pada Percakapan Sehari-hari dengan Bahasa Arab bagi 

Santriwati Pondok Modern Darul Hijrah Putri,  Pembimbing I: Dr. Saifuddin Ahmad 

Husein,MA dan  Pembimbing II:  Dr. Faisal Mubarak Seff, Lc. MA. Pascasarjana UIN 

Antasari Banjarmasin.  

Kata Kunci: Penggunaan Bahasa Arab, Percakapan sehari-hari 

       Penggunaan Bahasa sangat penting bagi kehidupan manusia karna sekarang adanya kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat sehingga menjadikan manusia harus  mampu 

bersaing di kancah international, salah satu caranya yaitu dengan menguasai Bahasa asing, diantara 

bahasa asing yang digunakan pada forum  internasional adalah Bahasa arab dan Bahasa inggris, 

dan Bahasa juga memiliki peran yang sangat penting pada kehidupan social yaitu sebagai sarana 

komunikasi satu sama lain. Pondok Darul Hijrah Putri di Martapura salah satu pondok yang 

mewajibkan para santriwatinya menggunakan 2 bahasa pada percakapan sehari-hari yaitu Bahasa 

Arab dan Bahasa Inggris dan menerapkan lingkungan berbahasa pada pemerolehannya. Akan 

tetapi sebagian para santriwati berbicara Bahasa Arab dengan menggunakan unsur bahasa, tata 

Bahasa Indonesia dan mencampur dengan Bahasa ibu pada saat percakapan Bahasa arab. Maka 

peneliti ingin mendeskripsikan dan meanalisis mengenai: 1) Proses Kontak Bahasa Arab para 

santriwati. 2) Pola campur kode Indonesia pada Bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari para 

santriwati. 3) Pola interferensi Indonesia pada Bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari para 

santriwati. 4) Faktor yang menyebabkan adanya campur kode dan interferensi dalam percakapan 

sehari-hari para santriwati Pondok Darul Hijrah Putri. 

       Pendekatan penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah 

ujaran Bahasa Arab santriwati. Prosedur pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri 

dengan melakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasiUntuk menganalisis data, 

peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu reduksi kata, data display dan verication. 

Berdasarkan   hasil   analisis   dan   pembahasan   dalam  penelitian   ini   dapat disimpulkan 

bahwa peneliti menyingkap yaitu: 1) Proses Kontak  Bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul 

Hijrah Putriterjadi dalam dua konteks yaitu pemerolehan dan pembelajaran Bahasa Arab. 2) Pola 

campur kode meliputi campur kode kata dan campur kode reduplikasi. 3) Pola interferensi meliputi 

pola interferensi fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikal. 4) factor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya campur kode dan interferensi ada dua yaitu pengaruh Bahasa ibu atau Bahasa pertama 

dan yang kedua sikap terhadap Bahasa ke dua. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Maimunah, 2020. The Use of Arabic in Daily Conversations for Santriwati Pondok Modern Darul 

Hijrah Putri, Supervisor I: Dr. Saifuddin Ahmad Husein, MA dan  supervisor II:  Dr. Faisal 

Mubarak Seff, Lc. MA. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin  

 

The research focuses on the use of Arabic in the daily conversations of students at Pondok 

Modern Darul Hijrah Putri. Starting with the obligation to speak a foreign language for students, 

then accompanied by the process of language contact carried out by the students every day and 

every time. With this foreign language obligation, especially Arabic without realizing it, the use 

of the language is not in accordance with Official Arabic because it is influenced by the mother 

tongue. These discrepancies include code mixing and interference in everyday conversations. The 

formulations of the problems in this study are: 1) what is the process of contacting the language of 

the Santriwati Pondok Modern Darul Hijrah Putri? 2) What are the code-mixing patterns of the 

Santriwati Pondok Modern Darul Hijrah Putri? 3) What are the interference patterns of the 

Santriwati Pondok Modern Darul Hijrah Putri? 4) What are the factors that cause the funds to mix 

code and interference?. 

This is a qualitative research with a descriptive method. The subject of the research was the 

students' Arabic utterance. Data collection was carried out by the researcher himself using the 

listening and proficient method. Interview method is used to obtain data about the language contact 

process and the causes of code interference and interference in the Arabic they use. While the 

documentation is used to obtain a profile of the Pondok Modern Darul Hijrah Putri. To analyze 

the data, the researcher used the following steps: data reduction, data presentation and conclusions, 

while the language speech data were analyzed using the error analysis method and comparative 

analysis. 

Based on the results of the analysis in this study, the researcher found and concluded several 

findings including: 1) The Arabic language contact process at the Pondok Modern Darul Hijrah 

Putri occurred in two contexts, namely the acquisition and learning of Arabic. 2) Code mixing 

patterns include mixing code words and phrases. 3) The interference patterns include phonological, 

morphological, syntactic and lexical interference patterns. Meanwhile, there are two factors that 

cause code mixing and interference, namely the influence of the mother tongue or the first language 

and the second is the attitude towards the second language 

 

 

 

 

 

 



   حمتويات البحث

                           
   الصفحة                                                                  املوضوع

 أ ................................................................ صفحة الغالف

 ب ............................................................... صفحة املوضوع

 ج ......................................................................... إهداء

 د ................................................................ الشكر والتقدير

 و .............................................................. تقرير جلنة املناقشة

 ز ........................................................... تقرير مشرف الرسالة

 ح .................................................................... إقرار الطلبة

 ط .............................................................. ص البحثلستخم

 ي ............................................. البحث باللغة اإلندونسية لصستخم

 ك ............................................... البحث باللغة اإلجنليزية لصستخم

 ل ............................................................... حمتويات البحث

 



 الباب األول

 املقدمة
 06 ............................................................. البحثخلفية  -أ

 01 ............................................................ أسئلة البحث -ب

 07 ........................................................... أهداف البحث -ت

  06..............................أمهية البحث ............................... -ث

 32 ....................................................... ملصطلحاتيحديد ا -ج

 30 ........................................................ الدراسات السابقة -ح

 31 ............................................................ هيكل البحث -خ

 الباب الثاىن

 اإلطار النظري
 37 ............................................................الثنائية اللغوية -أ

 37 ................................................  الثنائية اللغويةمفهوم  -0

 42 ...................................... وتوزيع االستعمال اللغويةالثنائية  -0

 40 ......................................... ودرجة اإلتقان الثنائية اللغوية -3

 44 .......................................................اللغوي    االتصال  -ب

 44 ............................................... اللغوي االتصالفهوم   -0

 47 ...................................................... القوة التواصيلية -0

 46 ............................................. اللغوي االتصالجماالت   -3

 62 ......................................................  االتصالدوافع  -4



 64 .....................................................  االتصال كفاءة -6

 67 ......................................................... اختالط اللغات -ج

 67 .............................................. ختالط اللغاتامفهوم  -0

 66 ............................................ ختالط اللغاتاأككال    -0

 10 ........................................... ختالط اللغاتاالوظائف  -3

 10 .......................................................... تدخل اللغات -د

 10 ................................................. مفهوم تدخل اللغات -0

 17 ..................................................أنواع تدخل اللغات -0

 73 ........................................... عوامل وقوع تدخل اللغات -3

 76 ................................................. حدود نيرية التدخل -4

 71 ....................................... التحليل األخطاء والتحليل التقابلى -ه

    60..................................................................احملادثة -و

  60.......................................................مفهوم احملادثة  -0

 64.........................................................مسات احملادثة -0

 66.........................................................مهارة الكالم -3

 9...........................................مهارة الكالم أهداف الكالم -4

 

 الباب الثالث

 البحث يةمنهج
 94 .................................................. ومنهجه البحث مدخل .أ

 97 ......................................................... مصادر البيانات .ب



 020...................................................أساليب لمع البيانات  .ج

 021..................................................أسلوب يحليل البيانات .د

 الرابعالباب 
 تقدمي البيانات وحتليلها

 029.........................................للبنات اهلجرةحملة عن معهد دار  -أ

 062 ......................................................... يحليل البيانات  -ب

 062 ......................... إجراء اتصال اللغة يف معهد دار اهلجرة للبنات -0

 074 ............................................  صيغات اختالط اللغات -0

 076 .............................................. صيغات تدخل اللغات -3

 023 ..................... وتدخل اللغةالعوامل الىت تسبب من اختالط اللغة  -4
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 021 ............................................................... اخلالصة -أ
 029 ........................................................... االقتراحات  -ب

 


