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 تهالل اس

 
َر ضِ  تِ و  السَّم   َخل ق   ِتهي  ا   َوِمن   ِتاَلف   َواال    يف   ِإنَّ  َوأَل َواِنك م    أَل ِسَنِتك م   َواخ 

َ لِّل ع   ت  ي  اَل   ِلكَ ذ    (22: الّروم) ِلِمني 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya pencipta 

menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu 

dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

melihat.” 

 

 

 
 

 
 
 

 إهداء
 ....  إىل خصوصا املاجستي رسالة هذه أقدم

 
 تعال  هللا رمحهما أربينه وأمي  أرمونشه أيب احملبوبني الكرميني الوالدين

   شحريدا  رزقي بني زوجيت  احملبوبة أسريت إل و



 انفعة كثرية  علوما علموين الذين أساتيذي إل و
 العربية  اللغة تعليم يف احملبوبني أصحايب وإل

 
 
 
 

 اجلزاء  خريا هللا جزاكم
 

 
 
 
 
 
 
 

 كر الش كلمة
  الرسالة   هذا  يتم  أن  يستطع  حىت  كثية  نعمة  الباحث  أعطى  الذي  وجل  عز  هلل  الشكر  و  احلمد

 بنجرماسني،   احلكومية  اإلسالمية  أنتساري  جامعة  يف   املاجستي  درجة  لنيل  شروط  وهو  العلمية
دار  األخ"  املوضوع  حتت مبدرسة  العاشر  الصف  طلبة  لدى  املفردات  نطق  الشائعة يف  طاء 

 ". ثانوية اإلسالمية األهلية أجنري موارا ابريتو كواالاملكرم ال

 : هم املاجستي رسالة كتابة  على ساعدوين قد من اىل  شكري جزيل أقدم أن فيسرين



  العليا   الدراسات   كلية  يف  مدير  املاجستي  سبدا   الدين  سيف  الدكتور  األستاذ  فضيلة .1
  كتابة   يف  الكاتب  إىل  سهل   قد  الذي  بنجرماسني  احلكومية   اإلسالمية  أنتساري  جامعة

 . الرسالة هذه
 الدراسات   العربية  اللغة  تعليم  قسم  رئيس  املاجستي  سيف  مبارك  فيصل  الدكتور  فضيلة .2

  هذه   موضوع  وافق  قد  الذي  بنجرماسني  احلكومية   اإلسالمية   أنتساري  جامعة  العليا
 . الرسالة هذه حلل الكاتب ويسهل جيدا أمر يسي حىت عالية خدمة وأعطى الرسالة

  املداخالت  أعطي  قد  الذي  األول  املشرف  املاجستي  مرادي  أمحد  الدكتور  فضيلة .3
 .  الرسالة هذه حل يف والتشجيع

 املداخالت   أعطي  قد  الذي  الثاين  املشرف  املاجستي  الرمحن  توفيق  الدكتور  فضيلة .4
 . الرسالة هذه حل يف والتشجيع

 اإلسالمية  أنتساري  جامعة  العربية  اللغة  تعليم  سمق  يف  احملاضرين  مجيع  املكرمني  الفضالء .5
 .  العليا  الدراسات  بنجرماسني احلكومية

 
 رسالة  كتابة  يف  يشجعونين  و  ابملساعدات   قاموا  الذين  والزمالء  األصدقاء  ومجيع .6

 .املاجستي
  بة كتا  يف  دائما  شجعنين  قد  الىت  هللا،  يف  أحب  قد   اليت  شحريدا  رزقي  بني  احملبوبة  لزوجيت .7

 .املاجستي رسالة
 .  عامة وللقارئني خاصة يل املاجستي رسالة هذه تنفع أن هللا عسى
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 البحث ملخص 



 املكرم  دار  مبدرسة   العاشر  الصف  طلبة  لدى  املفردات  نطق  يف  الشائعة   األخطاء  . "م2021  يونس،  دحمم 
  الدكتور  الثاين  املشرف  و  املاجستي  مرادي  أمحد  الدكتور  األول  املشرف"    كواال  ابريتو  موارا أجنري  األهلية  اإلسالمية  الثانوية
 .بنجرماسني احلكومية  اإلسالمية   أنتساري جبامعة  العليا  الدراسات العربية  اللغة  تعليم قسم. املاجستي الرمحن توفيق

 
 وتقدمي  األساسي  العربية   اللغة  مفردات  نطق  يف  الطالب  لدى  حتدث  اليت  األخطاء  لتحليل  البحث  هذا  أهدف 

  أجني   األهلية   اإلسالمية   الثانوية   املكرم  دار  مبدرسة   اللغة   تعلم  أهداف  لتحقيق  املقدمة   التعليم  وسيلة   شكل  يف  لتعلمها  حل
 . كواال  ابريتو موارا

  العينة  وكانت  فرًدا،  53  الدراسة   هذه  جمتمع  بلغ.  الكمي  وصفي ال  منهج   مع   تباين  حتليل  هو  البحث   من  النوع  هذا
  مجع   أساليب  وتستخدم.  التوثيق  هي  البياانت  مجع   أداة.  االجتماعية   العلوم  ختصص   العاشر  الصف  يف  طالبًا   26  املستخدمة 

 .الوصفي  اإلحصاء وحتليلها البياانت
  ابستخدام   ابلتحليل  إثباهتا  ميكن  واليت   العربية   اللغة   تعلم  يف   األن  حىت  الطالب  أخطاء  إىل  البحث  هذا  نتائج  تشي

 الطالب  لدى  خلية الدا  الناحية   من  األخطاء  أسباب  أّما (.اجليد  كافية )  الفئة   حسب 7.72  قيمة   مبتوسط  ابوربوينت  وسيلة 
 املفردات  بنطق  ٪34.6  بنسبة   دراية   أقل  فهم  مث  ،  ٪19  بنسبة   املخارجية   وحروفها  العربية   املفردات  نطق   يعرفون  ال  أهنم

 ابلنفس  ثقة .  كذلك  وليست  عصبية   ومشاعر  ،  صوت  ٪50  يف   متماثالً   يكون  يكاد  احلروف   يف  واالختالف  ،  العربية 
 هي   العربية   اللغة   تعلم  يف   املفردات  تعلم  أخطاء  من   الطالب  منها  يعاين   اليت  اخلارجية   اجلوانب  فإن  نفسه،  الوقت  ويف.  46٪

 .. ٪38 تبلغ األوىل ابللغة  تتأثر اليت األخرى اخلارجية  اجلوانب مث  ، ٪23 بنسبة  قبل من املدرسة  يف العربية  اللغة  تدرس مل
 اللغة   ومهارات  اخلصوص  وجه  على  مفردة  كل  من  احلروف  صوت  متييز  على  القدرة(  1:  هي  الدراس  هذا  دالالت

  دون(  3.  التعلم  حدوث  عند  حدثت  اليت  األخطاء  إىل  االنتباه   أيًضا   معلم  كل  على  جيب   حبيث (  2.  عام  بشكل  العربية 
 .األخرى العربية  اللغة  ونصوص القرآن قراءة يف الطالب البحث هذا يساعد أن ميكن وعي،

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ABSTRAK   

 

 

Muhammad Yunus, 2021. “Kesalahan Yang Sering Terjadi Dalam Pembelajaran 

Mufradat Pada Siswa Kelas Sepuluh di Madrasah Aliyah Darul Mukarram 

Swasta Anjir Muara Barito Kuala”. Pembimbing I: Dr. Ahmad Muradi, M.Ag. 

dan Pembimbing II: Dr. Taufiqurrahman, M.Ed. Pendidikan Bahasa Arab 

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan yang terjadi pada peserta 

didik dalam pembelajaran bahasa arab dan dengan memberikan solusi terhadap 

pembelajaran mufradat ini berupa media yang ditawarkan untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran bahasa arab di Madrasah Aliyah Darul Mukarram Anjir Muara Kabupaten 

Barito kuala. 

 Jenis penelitian ini adalah analisis contrastif dengan pendekatan metode diskriptif 

kuantitatif. Populasi dari penelitian ini berjumlah 52 orang dan sampel yang digunakan 

sebanyak 26 orang siswa pada kelas sepuluh jurusan ilmu-ilmu sosial. Instrumen 

pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data 

menggunakan statistik diskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekeliruan siswa selama ini dalam 

belajar bahasa arab yang dapat dibuktikan dengan analisis menggunakan media 

powerpoint dengan nilai rata rata yaitu 7,72 dengan kategori (cukup baik). Adapun sebab 

kesalahan dari aspek internal peserta didik yaitu kurang mengetahui pengucapan kosakata 

bahasa arab dan makharijul hurufnya sebesar 19%, kemudian kurang terbiasa dalam 

pengucapan 34,6% kosakata bahasa arab dan perbedaan huruf yang hampir sama pada 

bunyi 50%, serta perasaan Gugup dan tidak percaya diri 46%. Sedangkan aspek eksternal 

yang siswa terhadap kesalahan pembelajaran kosakata dalam pembelajaran bahasa arab 

yaitu berasal dari sekolah yang belum pernah mempelajari bahasa arab 23%, kemudian 

aspek eksternal lainnya yang terpengaruh oleh bahasa pertama 38%. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah, 1) kemampuan dalam membedakan bunyi 

bunyi huruf dari setiap mufradat khususnya dan keemapat keterampilan dalam bahasa 

arab juga pada umumnya. 2) agar setiap guru juga harus memperhatikan kekeliruan apa 

yang terjadi disaat pembelajaran berlangsung. 3) secara tidak disadari bahwa penelitian 

ini juga bisa membantu siswa dalam membaca al qur’an serta teks bahasa bahasa arab 

lainnya. 
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