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 البحث صلخستم

 Bahasa Arabلة على اللغة اإلندونيسية يف كتاب"الكلمات العربية الداخ" 9299 :اوليآء فهندا
رسالة اجملستًن جبامعة  .س وحيودي وسوانريو فرتا )حتليل علم االصوات("و ألوغ"

غة العربية. قسم تعليم الل ،إلسالمية احلكومية للدراسات العليا بنجرمسٌنأنتساري ا
 ،ادلشرف الثاين: أ.د.فيصل مبارك سيف ،ادلاجستًنة ،سيت مفلحةادلشرفة األول: أ.د. 

 ادلاجستًن.
 علم االصوات ،كتاب اللغة العربية،: الداخلة فتاحيةالكلمات ادل

 
مجيع  تدخلإىل اللغة اإلندونيسية، ومل يكن  ردات العربية تدخلادلفخلفية ىذا البحث ىو عدد كثًن من 

اتما. فيو التغيًنات مناسبة ابللغة اإلندونيسية. كان   الداخلة على اللغة اإلندونيسية العربية الكلمات
استخدام ىذه الكلمات حول احلياة اليومية بل مل يكن استخدامها جيدة. يرتبط استخدام ادلفردات 

م ي، وخاصة على مستوى ادلدرسة اإلبتدائية كادلبتدئ يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسةيلالصحيحة بتع
اذلدف من ىذا البحث ىو وصف كيفية تغًن الفونيم العريب إىل اللغة اإلندونيسية ووصف  و . اللغة العربية

دخل ادلستخدم يف يعترب ادلى اللغة اإلندونيسية. عل تغًن الصوت الكلمات العربية الداخلة لأشكا كيفية
. وطريقة حتليل البياانت ىي النظرية عند ميليس ىذا البحث ىو حبث الوصفي بنوع البحث ادلكتيب

تغيًنًا صوتًيا يف الكلمات العربية الداخلة على  01أن ىناك ىي والنتائج من ىذا البحث وىوبرمٌن. 
ودة يف الكتاب العربية. وتوجد أشكال مفردات موج 31اللغة اإلندونيسية من اللغة العربية ادلكتسبة من 

كلمات،   1( ختفيض مزدوج متناسق يصل إىل 9كلمات )  02( لينيسي يصل إىل 0تغيًن الصوت )
  41( سينكويب كما ما يصل إىل 3( أبوكويب يصل إىل كلمتٌن )4كلمات )  1( أابريسيس بقدر 1)

  1( 2كلمات إيبنتيسيس )  1( 1( كلمتان ارختاء صويت )7كلمات )  1( تقوية الصوت على 1كلمة )
( ميتاتيسيس على قدر كلمة واحدة. ميكن 00( وديسيمالسي على قدر كلمتٌن)02) كلمات براجوج

استخدام نتائج البحث موادا تعليمية إلتقان مواد ادلفردات يف تعليم اللغة العربية على مستوى ادلبتدئٌن 
 يتم استيعاهبا يف اللغة اإلندونيسية.ووزايدة ادلعرفة يف إدخال أحرف الصوت العربية اليت 
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Abstract 

Fahnida Aulia.2022. Arabic loanwords into Indonesian in Agus Wahyudi and 

Sunaryo Putra's book "Arabic Language. (Analysis of Sound 

Science). Thesis Arabic Language Education. States Islamic 

University of Antasari for postgraduate Studies, Banjarmasin. 

Advisor: (1) Siti Muflichah, M.Ag,M.Ed, Ph.D (2) Dr. H. Faisal 

Mubarak Seff, Lc., MA 
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This research is motivated by the large number of Arabic vocabularies that are 

borrowed into Indonesian, and all the native words keep original. There are changes 

that occur according to the Indonesian language system. These words are commonly 

used in daily life by people. However, people have not used it properly. The use of 

the correct vocabulary is related to learning Arabic at school, especially at the 

Madrasah Ibtidayah (MI/ Elementary School)  level as a beginner in learning Arabic. 

The purpose of this study is to describe how the forms of sound change in Arabic into 

Indonesian. This research approach is a qualitative approach, and the type is literature 

research and data analysis used using the theory of  Milles and Huberman. The source 

of this research is Arabic vocabulary textbooks at the MI level written by Agus 

Wahyudi and Sunaryo Putra who are taught in Tanah Laut district. The results of this 

study show that there were forms of sound change are: (1) lenisi as many as 10 words 

(2) reduction as many as 8 words, (3) Apharesis as much as 3 words (4) Apokope as 

much as 2 words (5) syncope as much as 48 words (6) sound reinforcement of 6 

words (7) 2 words of sound relaxation (8) 6 words of epenthesis (9) 3 words of 

paragog (10) 2 words of dissimilation and (11) 1 word of metathesis. 
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Abstrak 

Fahnida Aulia.2022.Kata Serapan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia pada 

Buku Bahasa Arab oleh Agus Wahyudi dan Sunaryo Putra (Analisis 

Ilmu Bunyi).Tesis.Pendidikan Bahasa Arab.Universitas Islam Negeri 

Antasari Banjarmasin untuk Program Studi Pascasarjana,Banjarmasin. 

Dosen Pembimbing:  (1) Siti Muflichah, M.Ag,M.Ed, Ph.D (2) Dr. H. 

Faisal Mubarak Seff, Lc., MA. 

 

Kata Kunci: Perubahan Bunyi, Kata Serapan, Buku Bahasa Arab 

Penelitian ini dilator belakangi oleh banyaknya kosakata bahasa Arab yang diserap ke 

dalam bahasa Indonesia, kata serapan tersebut tidak semua diserap secara penuh. 

Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi sesuai sistem bahasa Indonesia. Kata-kata 

tersebut sudah bebas digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Akan 

tetapi, masyarakat belum menggunakannya secara benar. Penggunaan kosakata yang 

benar tersebut berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab di sekolah, khususnya di 

tingkat Madrasah Ibtidayah sebagai pemula dalam  mempelajari bahasa Arab. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaiamana bentuk perubahan 

fonem bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia serta mendeskripsikan bagaimana 

bentuk-bentuk perubahan bunyi bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia . pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian literature dan 

analisis data yang di gunakan memakai teori Milles dan Huberman. Sumber dari 

penelitian ini adalah kosa kata dalam buku ajar bahasa Arab di tingkat MI yang di 

tulis oleh Agus Wahyudi dan Sunaryo putra yang di ajarkan di kabupaten Tanah Laut 

.. Hasil yang di temukan dari penelitian ini adalah terdapat 13 perubahan fonem kata 

serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab yang di temuka pada 53 kosa kata yang di 

temukan dalam buku bahasa Arab. Kemudian pada bentuk-bentuk perubahan bunyi di 

temukan (1) lenisi sebanyak 10 kata (2) reduksi sebanyak 8 kata, (3) Aparisis 

sebanyak 3 kata (4) Apokope sebanyak 2 kata (5) sinkope sebanyak 48 kata (6)  

penguatan bunyi sebanyak 6 kata (7) Pengenduran Bunyi sebanyak 2 kata (8) 

Epentesis sebanyak 6 kata (9) Paragog sebanyak 3 kata (10) Disimilasi sebanyak 2 

kata dan (11) Metatesis sebanyak 1 kata. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai 

bahan ajar untuk menguasai materi kosa kata dalam pembelajaran bahasa Arab di 

tingkat pemula serta sebagai wawasan dalam pengenalan karakter bunyi bahasa Arab 

yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. 
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 إىل: ادلاجستًن أىدي ىذه الرسالة

 

 ما ربياين صغًنا.وغفر هللا ذلما ورمحهما ك ،والدي احملبوبٌن احملرتمٌن الكرمٌن

دق والوفاء وعرفت يف نفس كل تٌن أول مبادئ الصادلعلمٌن األولٌن اللذين تلقيت على يديهما الكرمي

 .السماحة وسالمة الطويو ونقاء الضمًن تقدمة إجالل واحرتاممنها. 

 يف التعلم وتعليم اللغة العربية. زوجي شهران الذي شجعىن على احلرص

 .الذين يصلون من أجلهم ويساعدونمجيع األصدقاء 
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 الشكر والتقدير

والصالة والسالم على خامت النبيٌن  ، وبو نستعٌن على أمور الدنيا والديناحلمدهلل رب العادلٌن

 أما بعد. ، ومن تبعو حإحسان إىل يوم الدينوأشرف ادلرسلٌن سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ألجل استيفاء شرط من شروط إدتام دتت كتابو ىذه الرسالة  ،توفيق من هللا تعاىل وعناية منو

ًن يف ختصيص تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية أنتاساري دلاجستالدراسة دلرحلة ا

مسامهة  ونشكر شكرا جزيال على ،فنقدم ادلشكر دلن ساعدان على كتابو ىذه الرسالة ،بنجرماسٌن

شرفيت دلاألستاذة الدكتورة سيت مفلحة ادلاجستًن ا وخنتص ابلذكر: ،األساتذ الكرم واألصدقاء األحباء

شريف الثاين يف كتابو ىذه دلاألستاذ الدكتور احلاج فيصل مبارك ادلاجستًن او  ألول يف كتابو ىذه الرسالةا

 .مجيع األساتذة يف الدراسات العليا الذين كانوا يعلموننا بكل جهد وإخالصو  الرسالة

تسهيلهم واإلدارة اجلامعة حلسن توفًنىم و  ،والشكر موجو كذالك ألعضاء جلنة ادلناقشة ادلوقرة

 اخلدمات للطلبة.

 

 مين كل اإلحرتام والتقديرلكم 
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  9223-0222اتانه الوت  0مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  -2

 9222-9223مدرسة ادلتوسطة احلكومية نور اإلسالم كوراو   -3
 9209-9222مدرسة الثانوية اإلسالمية نور اإلسالم كوراو   -4

-9209جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن قسم تعليم اللغة العربية   -5
9201         

 9299  يوينكامفونج ابرو 

 الباحثة
 

 فهنداء أوليآء    


