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 استهالل
 

 الكرمي: القرآن ىف تعاىل قال اللّ 

َلَنا َوِإنَّ  َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـُ
 (69:عنكبوت)ال اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 
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ه   دإءإ 
 يف الدارين إىل أبي وأّمي رمحهما الّله تعاىل

 و زوجيت و عشريتي احملبوبة

 و أساتذتي الذين علموني علوما كثريا نافعة

 و أصحابي احملبوبني يف تعليم اللغة العربية

 جزاكم الّله خري اجلزاء

 أهدي هذه الرسالة

 املتواضع راجيا من املوىل عّز و جلّ 

 أن جيد القبول والنجاح



 ه
 

 را وتقديرشك

احلمد و الشكر هلل عز وجل الذي أعطى الباحث نعما كثريا حىت يستطيع أن يتم هذا 
البحث العلمي وهو شرطا لنيل درجة املاجستري يف جامعة اإلسالمية احلكومية أنتساري 

ابة نصوص خطبة اجلمعة لدى كتتدريب  حتليل األخطاء يف  بنجرماسني، حتت املوضوع "
 ".(حتليلية)دراسة  هلجرة للبننيمبعهد دار االطالب 

 
 فيسرين أن أقدم جزيل شكري اىل من قد ساعدوين على كتابة هذا البحث هم :

فضيلة األستاذ الدكتور جميب الرمحن املاجستري، مدير جامعة أنتساري اإلسالمية  .1

 احلكومية بنجرماسني.

دراسات فضيلة األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري مدير يف كلية ال .2

 العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

فضيلة الدكتور احلاج فيصل مبارك سيف املاجستري، على إرشادته للباحث يف  .3

قسم تعليم اللغة العربية وحماضر يف كلية  الكتابة البحث و هو رئيس دراسة

 الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

فضيلة الدكتورة فتوية نور املاجستري، على إرشادهتا للباحث يف الكتابة البحث و  .4

هي حماضرة يف كلية الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني.



 و
 

فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري  .5

  كلية الدراسات العليا.اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يف

ومجيع األصدقاء والزمالء الذين قاموا ابملساعد و يشجعىن يف كتابة البحث  .6

 العلمي.

 ألسريت احملبوبة. .7
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 البحث مستخلص

كتابة نصوص خطبة اجلمعة تدريب  حتليل األخطاء يف  "م،2021سعيدفوزان  حممد
البحث العلمي قسم  ")دراسة حتليلية(لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني 

املاجستري و فيصل مبارك سيف  احلاج الدكتورتعليم اللغة العربية، املشرف 
 ملاجستري.فتوية نور ا ةالدكتور 

 يل، األخطاء، خطبة اجلمعة حتلالكلمات الرئيسية : 
قّدم الباحث هلذا البحث العلمي هو عن حتليل األخطاء، يقول ريتشاردز أن حتليل اخلطأ هو 

كتابة نصوص خطبة اجلمعة تدريب  دراسة لألخطاء اليت يرتكبها متعلمي اللغة كلغة اثنية أو كلغة أجنبية. 
و حبثه عن األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية  لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني )دراسة حتليلية(

 والداللية يف نص خطبة اجلمعة كتبها طالب معهد دار اهلجرة.

خطبة اجلمعة  كتابة النصوص  تدريب يفلوصف والتحليل عن أنواع األخطاء ( 1 وأما أهدافه
األخطاء قوع (ولوصف والتحليل عن عوامل و 2 لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا.

( 3خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا.  كتابة النصوصتدريب  الشائعة يف 
خطبة اجلمعة لدى  كتابة النصوص  تدريب األخطاء لدى طالب يف ولوصف عن احللول املقرتحة ملعاجلة

 طالب مبعهد دار اهلجرة شنداي ألوس مراتبورا.
نوع البحث يف هذا البحث هو "البحث ، و هو منهج الوصفيلبحث هلذا ا واستخدم الباحث

املكتيب" وذات البحث هو نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة، وموضوع البحث 
 األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية والداللية.

صرف واإلمالء وأما النتائج البحث هي وصف ألنواع األخطاء اللغوية اليت تتكون من النحو وال
يف كتابة نصوص اخلطبة من حيث النحوية والصرفية و توجد يف ممارسة والداللية. توجد األخطاء كثرية 

  األخطاء قليلة من حيث اإلمالئية والداللية 

األشكال اآلخرية يف الكلمات واألخطاء من  وضع األخطاء من حيث النحوية كثرية يف  توجد
كثرية يف كتابة اهلمزة واألخطاء األوزان الفعل واألخطاء من حيث اإلمالئية  تعيني حيث الصرفية كثرية يف 

 من حيث الداللية كثرية يف ترمجة النصوص.
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Abstrak 

Muhammad Fauzan Sa’ida ,2021“Analisis Kesalahan pada Latihan Penulisan 

Teks Khutbah Jum’at Santri Pondok Darul Hijrah Putra (Penelitian 

Analisis)”. Pembimbing I: Dr. H. Faisal Mubarak Seff, M.A. 

Pembimbing II: Dr. Fatwiah Noor, M.Pd 

Kata Kunci : Analisis, Kesalahan, Khutbah Jum’at. 

Dalam penelitian tesis ini penulis memfokuskan pembahasan pada  

Analisis Kesalahan menurut Richards et.al in Sunardi (2002: 43) menyatakan 

bahwa error analysis adalah suatu telaah atas kesalahan-kesalahan yang dibuat 

oleh pembelajar dari suatu bahasa sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa 

asing. Teks Khutbah Jum’at Santri Pondok Darul Hijrah Putra yang menjadi objek 

penelitian, pembahasan tentang kesalahan pada nahwu, shorof, imla, dan makna 

dalam teks khutbah jum’at yang ditulis oleh santri Pondok Darul Hijrah Putra. 

Tujuan penelitian ini adalah  1) untuk mendiskripsikan kesalahan dan 

menganalisis berbagai macam kesalahan pada latihan penulisan khutbah jumat. 2) 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor penyebab kesalahan yang ada 

pada latihan penulisan khutbah dan 3) memberikan solusi pada kesalahan 

penulisan khutbah santri Pondok Darul Hijrah.  

Peneliti menggunakan metode diskriptif dengan jenis penelitian literatur 

(library research), dengan subjek penelitian teks khutbah jumat dan objek 

penelitian adalalh kesalahan nahwu, shorof, imla dan makna pada teks khutbah 

santri Pondok Darul Hijrah.  

Hasil penelitian merupakan diskripsi dari jenis kesalahan bahasa yang 

terdiri dari nahwu, shorof, imla dan makna. Terdapat banyak kesalahan pada 

latihan penulisan teks khutbah dari segi nahwu, kemudian shorof, dan sedikit 

kesalahan terdapat pada imla dan makna.  

Kesalahan pada nahwu banyak terdapat pada baris (harakat). Kesalahan 

pada shorof banyak terdapat pada wazn fiil. Kesalahn pada imla banyak terdapat 

pada hamzah. Kesalahan pada makna banyak terdapat pada terjemahan secara 

tekstual. 

 

 

 

 

 



 ل
 

Abstract 

Muhammad Fauzan Sa’ida ,2021 “Error Analysis at Khutbah Jum’at Teks of 

Students Pondok Darul Hijrah Putra (Penelitian Analisis)”. 

Supervisor I : Dr. H. Faisal Mubarak Seff, M.A. Supervisor  II : Dr. 

Fatwiah Noor, M.Pd 

Key Words : Analyse , Error, Khutbah Jum’at. 

In this thesis study the author focused discussion on Error Analysis 

according to Richards et.al in Sunardi (2002:43) stating that error analysis is a 

theologia of the errors made by the learner of a language as a second language or 

as a foreign language. The Text of the Khutbah Jum’at Santri of Darul Hijrah 

Putra who became the object of research, discussion of errors on nahwu, shorof, 

imla, and meaning in the text of the khutbah jum’at written by last grade students 

of Darul Hijrah Putra. 

His goals 1) to describe and analyse the types of errors in training writing 

the texts are Friday's speech with students at Darul Hijrah Islamic Boarding 

School Cindai Alus Martapura. 2) To describe and analyse the factors of common 

errors in writing texts are Friday's sermon in students at Darul Hijrah Islamic 

Boarding School Cindai Alus Martapura. 3) To describe the proposed solutions to 

address errors among students writing the texts of Friday's speech in students at 

Darul Hijrah Islamic Boarding School Cindai Alus Martapura. 

The researcher used this research as a descriptive approach, and the type of 

research in this research is “office research” and research is the texts of the Friday 

oration of students at Darul Hijrah Islamic Boarding School Cindai Alus 

Martapura, and the subject of grammatical, banking, spelling and semantic 

research. 

The results of the study are descriptions of the types of language errors 

consisting of nahwu, shorof, imla and meaning. There are many errors in the 

practice of writing the text of the sermon in terms of nahwu, then shorof, and a 

few errors are found in imla and meaning.  

Mistakes in nahwu are found in many lines (harakat). Errors in shorof are 

abundant in wazn fiil. There are many errors in dictation in hamzah. Errors in 

meaning abound in textual translations.  
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 ت البحثحمتواي

 الصفحة            املوضوع

 أ…………………………………. صفحة الغالف 

 ب………………... ..…………..…صفحة املوضوع 

 ج   ………………..……………………ستهاللإ

 د ………………..……………………… إهداء 

 ه  ……………..…. ..……………… اتقدير ا و شكر 

 ز …..…………. ..………………………املوافقة 

 ح……..…. …………………تقرير جلنة املناقشة العلمية 

 ط………. ..……………………….…إقرار الطالب 

 ي . ……..…………………ملخص البحث ابللغة العربية 

 ك……………………… إلندونيسيةملخص البحث ابللغة ا

  ....ل…..………………… اإلجنليزيةملخص البحث ابللغة 

 م  …………………………………حمتوايت البحث 

 الباب األول

 اإلطار العام للبحث

 1 ................................................ خلفية البحث  -أ



 ن
 

  3. ................................................. أسئلة البحث     -ب

 4. ................................................. أهداف البحث    -ج

 4 ................................................... البحث فوائد     -د

 5 .............................................. حدود البحث ...    -ه

 6 ............................................. تعريف املصطلحات    -و

 8 ................................................ الدراسة السابقة    -ي

 

 الباب الثاىن

 اإلطار النظري

 14 ......................................................  األخطاء -أ

 15 ..........................................  مفهوم حتليل األخطاء    -ب

 16 ........................................... أنواع األخطاء اللغوية     -ج

 18 .......................................  اللغويةتصنيف األخطاء       -د

 18 ..........................................مراحل حتليل األخطاء      -ه

 55 .................................................. مهارة الكتابة      -و

 الباب الثالث

 منهجية البحث



 س
 

 72 ...................................................  منهج البحث -أ

  73 ................................................  البحثتصميم  -ب

 74 ............................................... البياانت ومصادرها    -ج

 75 .............................................. أساليب مجع البياانت   -د

 76 ............................................ أسلوب حتليل البياانت    -ه

 77 .................................................... هيكل البحث    -و

 الباب الرابع

وحتليلها و مناقشتها عرض البياانت  

 79 ........................................... حملة عن مكان البحث    -أ

 82 ........................................... وحتليلها عرض البياانت   -ب

 الباب اخلامس

 االختتام

 118 ......................................................... نتائج اللحث -أ

 119 .......................................................... توصياتال -ب

 قائمة املراجع وامللحق

 120 .......................................................... قائمة املراجع   
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 126 ................................................................ امللحق   

 126 ........................................................... السرية الذاتية  

  


