
 أ
 

دراسات صوتية وعالقتها باللهجات المحلية في مهارة القراءة 
الثانوية  صف الحادي عشر في مدرسة دار المكرمالبة لدى طل

 بريطو كواال أنجير موارا األهلية
 

 رسالة الماجستير

 إعداد:

 أحمد شوقاني

 012000212081رقم التسجيل: 


 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

 ه0٤٤0م/0200



 ب
 

دراسات صوتية وعالقتها باللهجات المحلية في مهارة القراءة لدى 
 الثانوية األهلية صف الحادي عشر في مدرسة دار المكرماللبة ط

 بريطو كواال أنجير موارا


رسالةادلاجستري

الستيفاءبعضالشروطللحصولعلىدرجةادلاجسترييفتعليماللغةالعربيةمقدمة  

رسالةادلاجستري

 أحمد شوقانيإعداد:

 012000212081رقم التسجيل: 


 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

ه0٤٤0م/0200  



 ج
 

 استهالل

 

ِن الرَِّحْيمِ ِه الرَّْحم  ِبْسِم الل     

 

   

(1)سورةالعلق:
 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan  

(Qs. Al- ‘Alaq: 1) 

 

                  

(3)سورةالزخرف:


Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami(nya). (Qs. Az-Zukhruf :3) 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 الإهـــداء

ىل  أ قدم هذه رساةل املاجس تري خصوصا اإ

 وادلي امكرميني احملبوبني أ يم و أ يب

 اذلين يربياين تربية حس نة

ىل ال خت امكبرية وال خ امصغري  واإ

ىل  جة احملبوبةزو واإ

ىل أ ساثيذي امكرماء  واإ

ىل أ حصايب احملبوبني  واإ

 ابرك هللا يل واذلين يعطوهين ادلافعة امقويّة

 لنهتاء كتابة هذه امرساةل املاجس تري

 ميست ىل لكمة أ هدهيم أ مجل وأ حسن من غري امشكر اجلزيل

 جـزاكـم هللا خـري اجلزاء



 ه
 

 كلمة الشكر

عأنأيأستطكثريةحىتامانعينقدأعطالذيتعاىلالشكرهللاحلمدو الرسالةمتهذه
 وهو احلكوميةالعلمية اإلسالمية أنتساري جامعة يف ادلاجستري درجة لنيل شروط

دراساتصوتيةوعالقتهاباللهجاتاحملليةيفمهارةالقراءة"بنجرماسني،حتتادلوضوع
ادلكرم دار يفمدرسة صفاحلاديعشر األهلي لدىطلبة أجنريمواراالثانوية بريطو ة

 ".كواال
ىلمنقدساعدوينعلىكتابةرسالةادلاجستريهم:ينأنأقدمجزيلشكريإفيسر
الدراسات.1 يفكلية مدير ادلاجستري سبدا سيفالدين الدكتور األستاذ فضيلة

إىل سهل قد الذي بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة العليا
هذهالرسالة.الكاتبيفكتابة

العربية.2 اللغة تعليم قسم رئيس ادلاجستري سيف مبارك فيصل الدكتور فضيلة
الدراساتالعلياجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسنيالذيقدوافق
موضوعهذهالرسالةوأعطىخدمةعاليةحىتيسريأمرجيداويسهلالكاتب

حللهذهالرسالة.
ادلداخالتينقدأعطاألولالذيديادلاجستريادلشرفاأمحدمرفضيلةالدكتور.3

والتشجيعيفحلهذهالرسالة.
الدكتور.4 فضيلة نورفطة ادلشرفةوية اليتادلاجستري ادلداخالتالثانية أعطي قد

والتشجيعيفحلهذهالرسالة.
جاالفضالء.5 العربية اللغة تعليم احملاضرينيفقسم أنتساريادلكرمنيمجيع معة

.العلياالدراساتاإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني
بادلساعد.6 يفكتابةرسالةيننوويشجعاتومجيعاألصدقاءوالزمالءالذينقاموا

ادلاجستري.
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السرجنايتزوجللمحبوبةو.7 الذزلمودة ىقدشجعنينالذيقدأحبيفاهلل،
دائمايفكتابةرسالةادلاجستري.

رسالةادلاجسترييلخاصةوللقارئنيعامة.أنتنفعهذهعسىاهلل
2221يوليو22بنجرماسني،

الباحث
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 ملخص البحث
دراساتصوتيةوعالقتهاباللهجاتاحملليةيفمهارةالقراءة" م،0200 أحمد شوقاني،

 طلبة ادلكرماللدى دار مدرسة يف األهلية صفاحلاديعشر الثانوية
موارا كواال أجنري "بريطو مرادي أمحد الدكتور األول ادلاجستريادلشرف

و الدكتورة الثانية نورفطادلشرفة اللغةوية تعليم قسم العربيةادلاجستري.
  بنجرماسنيالدراساتالعلياجبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية

 ،واللهجات،قراءةاجلهرياألخطأالصوتيةالكلمات الرئيسية: 

 الطالبة يوجد البحث هذا يف البحث خلفية من يفاليف عشر احلادي صف
ادلكرم دار موارا مدرسة أجنري األهلية كواال الثانوية يفبريطو احلروفطخطوون نطق

اذلجائيةعندقراءةنصاللغةالعربيةباجلهريةيفتعليماللغةالعربية.
ناحية من اذلجائية احلروف الصوتية أخطأ ليعرف البحث هذا فاألهداف

 باللهجات وعالقتها والشكل األصوات، احمللية طلبة لدى القراءة مهارة صفاليف
 .بريطوكواال يةاألهليةأجنريمواراالثانو احلاديعشريفمدرسةدارادلكرم

النوعي حبث هو البحث  وهذا باستخدام البياناتالوصفي أماحتليل مجع.
واجملتمعالبحثهذاالبحثوهو.والتوثيقوادلقابلةالبياناتباستخدامأسلوبادلالحظة

.أماكواالبريطو الثانويةاألهليةأجنريموارا صفاحلاديعشريفمدرسةدارادلكرمطلبة
 طلبةمنقسمعلوماإلجتماعيةمخسنيوأربعةوهيعددهم
دراساتصوتيةوعالقتهاباللهجاتاحملليةيفمهارةالقراءةعنالبحثنتائجأما

قراءةنصاللغةالعربيةأخطأ.1هيهذهادلدرسةفصفاحلاديعشريفاللدىطلبة
 حدثت اليت يف الت(nada)التنغيم أو واأليقاع (intonasi)جويد .(jeda)وادلفصل

غريقادرعلىأشكالاألخطأاليتحدثتيفنطقاحلروفاذلجائيةاليوافقبالقاعدة.2
متشاهبة الكتابة الشكل احلروف بني 3،التمييز حدثت. اليت عناألخطأ لعوامل

شكلكبرياحملليةتؤثرباللهجاتبناًءعلىمجيعالتفسريات،فإنأمهية.اللهجاتاحمللية
العربية.العربيةالنصعندقراءةةبالطلأعلىأخط
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ABSTRAK 

 

 

Akhmad Saokani, 2021. “The Study of Phonology and Its Relation to Local 

Dialects in Reading Skills for Eleventh Grade Students of 

Madrasah Aliyah Darul Makarram Anjir Muara Barito 
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Advisor II: Dr. Fatwiah Nor, M.Pd. Postgraduate Arabic 
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Keyword: Phonological Error, Dialect, Qiro’ah Jahriyah 

 

The background in this research is that it was found that the eleventh grade 

students of Madrasah Aliyah Darul Makarram Anjir Muara Barito Kuala 

mispronounced the hijaiyah letter when reading Arabic text aloud in learning 

Arabic. 

 
This research to determine the sound errors of the hijaiyah letters in terms of 

sound, shape and their relationship with local dialects in the reading skills of 

eleventh grade students of Madrasah Aliyah Darul Makarram Anjir Muara Barito 

Kuala 
 

This research is a qualitative research. While the data collection by using the 

method of observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried 

out with descriptive analysis. The object of this research is the eleventh grade 

students of Madrasah Aliyah Darul Makarram Anjir Muara Barito Kuala. While 

the subjects of this study were fifty-four students from eleventh grade IIS
2
 and 

eleventh IIS
2
. 

 

The results of the research on the study of phonology and its relation to 

local dialects in the reading skills of eleventh grade students of Madrasah Aliyah 

Darul Makarram Anjir Muara Barito Kuala are 1. Error reading Arabic text that 

occurs in tone, intonation, and pause. 2. The form of errors that occur in the 

mention of Jihaiyah letters that are not in accordance with the provisions and 

cannot distinguish the hijaiyah letters with similar written forms. 3. Errors that 

occur due to the influence of the local dialect. Based on all of the explanations, 

the relevance of the local dialect greatly affects students' errors when reading 

Arabic texts.
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Akhmad Saokani, 2021. “Kajian Fonologi dan Kaitannya dengan Dialek Lokal 
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Kuala”. Pembimbing I: Dr. Ahmad Muradi, M.Ag. dan 

Pembimbing II: Dr. Fatwiah Nor, M.Pd. Pendidikan 

Bahasa Arab Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 

Kata Kunci: Kesalahan Fonologi, Dialek, Qiro’ah Jahriyah 

 

Latar belakang dalam penelitian ini adalah ditemukan Siswa Kelas XI 

Madrasah Aliyah Darul Makarram Anjir Muara Barito Kuala salah menuturkan 

huruf hijaiyah saat membaca teks bahasa arab dengan nyaring dalam 

pembelajaran bahasa arab.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan bunyi huruf hijaiyah 

dari segi bunyi, bentuk serta hubungannya dengan dialek setempat dalam 

keterampilan membaca siswa kelas XI Madrasah Aliyah Darul Makarram Anjir 

Muara Barito Kuala.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan pengumpulan 

datanya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data yang dilakukan dengan analisis deskriptif. Obyek penelitian ini ialah 

siswa kelas XI Madrasah Aliyah Darul Makarram Anjir Muara Barito Kuala. 

Sedangkan subjek penelitian ini adalah 54 siswa dari kelas XI IIS
1 

dan XI IIS
2
. 

 

Hasil penelitian tentang kajian fonologi dan kaitannya dengan dialek lokal 

dalam keterampilan membaca siswa kelas XI Madrasah Aliyah Darul Makarram 

Anjir Muara Barito Kuala adalah 1. Kesalahan membaca teks bahasa arab yang 

terjadi pada nada, intonasi, dan jeda. 2. Bentuk  kesalahan yang terjadi pada 

penyebutan huruf jihaiyah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat 

membedakan huruf hijaiyah dengan bentuk tulisannya mirip. 3. Kesalahan yang 

terjadi karena pengaruh dari dialek bahasa setempat. Berdasarkan penjelasan 

semuanya maka keterkaitan dialek setempat sangat mempengaruhi kesalahan 

siswa saat membaca teks bahasa arab. 

 

 

 

 

 



 م
 

 محتويات البحث

 الصفحة             الموضوع

 أ  ..................................................... صفحةالغالف

 ب  .................................................... صفحةادلوضوع

 ج  ........................................................... ستهاللا

 د  ............................................................. اءإهد

 ه  ....................................................... كلمةالشكر

ز  ....................................................... إقرارالطالب

ح............................................................ادلوافقة

ط........................تقريرجلنةادلناقشةالعلميةعلىتصحيحالبحث

ي........................................اللغةالعربيةلخصالبحثبم

ك.....................................ملخصالبحثباللغةاإلجنليزية

ل....................................للغةاإلندونسيةملخصالبحثبا

 م....................................................زلتوياتالبحث
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 الباب األول 
 المقدمة

 1..............................................خلفيةالبحث -أ

 5..............................................أسولةالبحث -ب
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6...........................................التحديداإلجرائي-ه
7...........................................السابقةالدراسات -و
11..............................................البحثهيكل-ز

 

 الثاني الباب
 االطار النظري 

 12 ..............................................األصواتعلم -أ

 15 .................................وأهدافهااألصواتعلمأهية -ب

15.............................................احملليةاللهجات-ج
 18 .........................................تعريفمهارةالقراءة-د

21 ...........................................أمهيةتعليمالقراءة-ه
21 ..............................................أهدافالقراءة-و
22......................................ادلراحليفمهارةالقراءة-ز
 23...............................................أقسامالقراءة -ح

24................................................فوائدالقراءة-ط
25................................................حتليلاألخطأ-ي
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البحث يةمنهج

 26 .........................................ومدخلالبحثنوع -أ
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28...............................................ذاتالبحث-ج
28.............................................البحثموضوع-د
28..........................................البياناتومصادرها-ه
29 ........................................البياناتمجعبأسالي-و
 32.......................................البياناتحتليلأسلوب-ز

 

 الرابع الباب
 ومناقشتها البيانات تحليل

 34.......................................البحثادليدانعنحملة -أ

 42..............................................البياناتعرض -ب

71..............................................البياناتحتليل-ج
 الخامس الباب

 الخاتمة
 83............................................البحثاخلالصة -أ

 84............................................البحثتوصيات -ب
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