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مدرســةطالبيوجبونحفظالقرآن،وفيهفيهووهوتركيزعلىحتفيظالقرآن،اجلنوبية
تنجاران اإلســالميــة8اإلرشــاد الرحيماملـــتوســطة فيصلعبد املدير الباحث قابل .وقد

أن أنصاري حافظ حممد التاسع الصف لدىواملعلم الصرف علم تعليم مشاكل وجد
 الطالبفيها.

حبثاكيفيامبدخلدارسةاحلالة،يطبق(field research) هذاالبحثهوحبثميداين
ذايتومصادربياانتاليتمجعتمنخاللثالثتقنياتالـمالحظةوالـمقابلةوالتوثيق.

البحثهو العامةوهذا اإلبتدائية املـــدرسة أجزاءمنطالبمتخرجي ثالثة هلمحفظ
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يشملتقويالطريقةالسمعيةوالشفهية.والوسائلهيالكتبوالسبورةوقلماحلرب.والتقوي
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ABSTRAK 

 

Muhammad Rifqi Maulana, 2022, Problematika Pembelajaran Ilmu Shorof Pada 

Siswa MTs Al-Irsyad Tengaran 8 Ma’had Bakkah Martapura Kalimantan 

Selatan, Jurusan  Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dosen 

Pembimbing I Dr. Hamidi Ilhami, M. Ag., Dosen Pembimbing II Rahmat 

Shodiqin, S.S., M.Pd.I 

Kata Kunci: Problematika, Ilmu Shorof, Pondok Pesantren 

Ilmu shorof banyak diajarkan di sekolah-sekolah serta pondok-pondok 

pesantren Indonesia, salah satu diantara banyaknya pembelajaran ilmu shorof 

terdapat di kota Martapura pada Ma’had Bakkah Martapura Kalimantan Selatan. 

Ma’had Bakkah berfokus pada Tahfizul Qur’an, didalamnya para siswa diwajibkan 

menghafal qur’an dan di dalamnya terdapat MTs Al-Irsyad Tengaran 8. Peneliti 

telah melakukan wawancara dengan Faisal Abdurrahim Kepala Sekolah MTs Al-

Irsyad Tengaran 8 dan Muhammad Hafidz Anshari guru shorof kelas 9 bahwasanya 

didapatkan problematika pembelajaran shorof pada siswa didalamnya. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menerapkan 

penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, sumber data yang dikumpulkan 

melalui 3 cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 

siswa dari lulusan sekolah dasar umum yang memiliki hafalan 3 juz Al-Quran dan 

guru shorof yang telah mengajar 5 tahun di MTs Al-Irsyad Tengaran 8 Ma’had 

Bakkah dan Objek penelitian ini adalah Problematika Pembelajaran Shorof. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Pembelajaran shorof beserta komponen-

komponennya, Tujuannya adalah siswa mampu mengubah kata dengan tashrif. 

Materi berfokus pada Kitab Al-Tashrif. Media yang digunakan buku, papan tulis 

dan spidol. Metode yang digunakan Metode Al-Sam’iyyah Al-Syafahiyyah. 

Evaluasi meliputi evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. 2) 

Problematika pembelajaran ilmu shorof pada sekolah ini ada 23 problematika yang 

menghambat pembelajaran ilmu shorof di MTs Al-Irsyad Tengaran 8 Ma’had 

Bakkah Martapura Kalimantan Selatan. 
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صرب على ما يقولون" ٱ"و   

(10)قولهللاتعاىليفالقرآنالكريسورةاملزمل:  
 

 "وأن تعفوا أقرب للتقوى" 
(237)قولهللاتعاىليفالقرآنالكريسورةالبقرة:  
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 إهداء 
احلمدهللربالعاملنيعلىكلالنعمالوافرة

سّيدانحممدملسو هيلع هللا ىلص.والصالةوالسالمعلى
أهديهذاالبحثالعلميإىل:

أيباحملبوبوالكريميسرانروسـماروأمياحملبوبةوالكرميةرسلياانوايتالذاندعواين
ودعمايندواماعلىكلخري

وأخيالكبرياحملبوبإرفانروسـمار
وأخيالصغريرفليالنور

ومجيعأسريتاآلنوالـمستقبل
 وجزاكمهللاخرياوأحبهللاوعسىأنيدخلناهللااجلنة.عليكمابركهللافيكم
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 شكر وتقدير 


بسمهللاالرمحنالرحيم

احلمدهللربالعاملنيمحداكثريامباركافيهمباركاعليهكماجيبربناويرضىالذيبنعمته
آله وعلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حبيبنا على ونسلم ونصلى الصاحلات. تتم

اعبدهرسوله.أمابعد.حممدوصحبه.وأشهدأنالإلهإالهللاوأن
كثريةحىتيتمالبحثالعلميشرطالنيلدرجةامإنهللاتعاىلقدأعطىالباحثنع

ببنجرماسيـنبكالوريوسال احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة والـتـعليـم التـربـيـة يفكلية
املـــتوســطة8مشاكلتعليمعلمالصرفلدىالطالبمدرســةاإلرشــادتنجاران"بعنوان

 ."مراتبوراكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةمبعهدبكة اإلســالميــة
وابدئذيبدءينصراينأنأتقدمخبالصالشكروالتقديرإىل:

جامعة .1 والتـعليـم التـربـيـة عميدكلية رئيس املاجستيـر محدان احلاج الدكتور الفضيل
 أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسيـن.

تلفضيلا .2 قسم رئيس املاجستيـر هللا والتعليـمحسب الـتـربـيـة العربـيـةكلـية اللغة عليم
 .جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسيـن

الفضيلالدكتورحامديإهلامياملاجستـيـرمشرفأوليفكتابةهذاالبحث،قال .3
 شكراكثرياعلىالتوجيهاتواإلرشادات.

االبحث،قالشكراكثرياالفضيلرمحاتصادقنياملاجستيـرمشرفاثينيفكتابةهذ .4
 علىالتوجيهاتواإلرشادات.

مجيعاحملاضرينواحملاضراتقسمتعليماللغةالعربيةكليةالرتبيةوالتعليمالذينقدأعطوا .5
 املعلوماتالنافعةللباحث.

مبعهدبكة  املـــتوســطةاإلســالميــة8مدرســةاإلرشــادتنجارانرئيسومعلمونوطالب .6
 .اكـاليــمــنتاناجلــنــوبــيــةمراتبور



 ك
 

وأخرياأنهذاالبحثالعلميالخيلومناألخطاءوالنقائص،فلذلكأحثللقائرينأن
يعطييناالفرتحاتوالنقد.عسىهللاأنيوفقناويهديناإىلالصراطاملستقيموينعمناالنجاح

البحثالعلميللباحثوللقارئنيوالفهموالربكةيفطلبالعلم.وعسىهللاأنينفعهذا
أمجعني.آمني.

 

ه1444ربيعاألول19بنجرماسيـن،
م2022نوفمرب14
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