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 ملخص البحث
حتليل أخطاء كالم اللغة العربية عند الطالب كلية الًتبية سعبة اللغة العربية  ىف معهد .  2018 .نفسيةسولى 

. شعبة ىف اللغوية العربية 2017/2018سية  ادر   سنة احلكومية  بالنكارايا جامعة اإلسالمية 
الدكتور ؼ األول( اللغة العربية، كلية الًتبية ىف جامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا )ادلشر 

 الًتبية. دلاجستري ىفاحلاجة مهيدة، ا الدكتور)ادلشرفة الثانية( ، ادلاجسًت ىف الًتبية جسماىن
 الكلمات الرئيسية: تحليل األخطاء، الكالم، النحوى، الصرف.

الذين ال  احلكومية بالنكارايا جامعة اإلسالمية  طالب الناسيستند ىذا البحث إىل خطأ كالم من 
  .عند كالم بلغة األميقدرون على اللغة العربية ، ويتأثرون 

 نحوىوال صرؼال  الطالب يف الكالم حول مهعملإىل معرفة األخطاء اليت ي بحثهتدؼ ىذه ال
ىف معهد جامعة  لعلومكلية الًتبية و ايف   2017عام  تعليم اللغة العربية شعبةوأسباب اخلطأ من طالب 

 احلكومية بالنكارايا اإلسالمية 
ادلختلط وىو وصف وصفي كمي و نوعي ، باستخدام الطريقة  تستخدم ىذه الدراسة هنج اجلمعو 

تقنيات االختبارات وادلقابالت والتوثيق يف مجع البيانات. تقنيات االختبار للحصول على بيانات حول 
 .البحوث االمتام ىف بيانات  وثائقللحصول على خطأ البيانات وال قابلة، وادلىف الكالماألخطاء اليت 

( 2٪ ،  26،92( قواعد غري مناسبة 1وجدت نتائج البحث: أوال ، مت على أخطاء حنوية أكثر: 
استخدام اللغات احمللية  ( 4٪ ، 11,53استفهام  استخدام احلرؼ( 3٪ ، 21,52مفردات  عدم وجود

٪. 5.76الذي ىو  الندى  حرؼواستخدام  ( نعت و منعوت 6 و٪ ، 7,69اضافة  ( ٪5 ،9.61
مل حيدث. ثانياً: الضمائر  ٪ وأخطاء يف استخدام 11,53التصريف  ( استخدام1ىي  صرؼأخطاء يف ال

فهم مل ( 3التسوية ادلفرطة ،  (2 لغة األم..( أثرت على اللغة اليت أتقنت أواًل واليت ىي1ها: متم أسباب 
                        .يم اللغة أقل دقة أو أقل مثالية( تعل4مستخدم اللغة على اللغة اليت يستخدمها. 
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ABSTRAK 

Sulinafsiyah. 2018. Analisis Kesalahan Kalam Mahasiswa pendidikan bahasa Arab Di 

Ma’had Al-Jami’ah  IAIN Palangka Raya tahun angkatan 2017/2018 Dalam 

Berbahasa Arab. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbinga I: Dr. Jasmani, M.Ag., Pembimbing 

II: Dr. Hj. Hamidah. M.A., 

 

Kata Kunci: Analisis kesalahan, kalam, sintaksis, morfologi. 

Penelitian ini bertolak dari kesalahan kalam yang dilakukan oleh mahasiswa 

Ma’had Al-jami’ah IAIN Palangka Raya yaitu ber-kalam secara arbiter, tidak sesuai 

kaidah bahasa Arab, dan terpengaruh oleh bahasa pertama saat ber-kalam. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja kesalahan yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam ber-kalam pada aspek morfologi dan sintaksis serta sebab-sebab 

kesalahan tersebut oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (PBA) angkatan 2017 di 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Palangka Raya tahun ajaran 2017/2018.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi (mixed methode) yaitu 

Kuantitatif deskriftif dan kualitatif deskriftif, dengan menggunakan teknik tes, 

wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Tekhnik tes untuk 

mendapatkan data pada aspek kesalahan yang dilakukan, wawancara untuk 

mendapatkan data sebab-sebab kesalahan dan dokumentasi sebagai pelengkap 

penelitian. 

Hasil penelitian yang peneliti temukan menunjukkan bahwa: Pertama, 

ditemukan kesalahan sintaksis lebih banyak dilakukan yaitu: 1) kaidah yang kurang 

sesuai 26,92%,  2) kurangnya mufrodat (shorof) 21,15%,  3) penggunaan huruf 

istifham 11,53%, 4) peggunaan bahasa lokal (nahwu) 9,61%, 5) idhofah 7,69%,  dan 

6) na’at man’ut dan penggunaan huruf Nida’ sama yaitu 5,76%. Kesalahan pada 

aspek morfologi yaitu 1) penggunaan tashrif (shorof) 11,53% dan kesalahan pada 

penggunaan dhomir tidak terjadi. Kedua Adapun sebab-sebab terjadinya: 1) 

Terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya yaitu B1. 2) penyamarataan 

berlebihan, 3) Kekurang pahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. 

4) Pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna.  
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 التمهيد
 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذى صدقنا وعده و نصر عبده و جعل العربية لغة أىل اجلنة و حفظها بالقرأن و 
حممدا عبده و رسولو ال نيب بعده، السنة، أشهد أن ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو و أشهد أن 

اللمهم صلى و سلم على سيدنا و نبينا و شفيعنا و قرة أعيوننا حممد سيد ادلرسلني و إمام ادلهتدين و 
 قائد اجملاىدين و على الو و أصحابو أمجعني. أما بعد:

ث محدا و شكرا هلل على النعام و اذلداية حىت تكون الباحثة تستطيع النتهاء كتابة البح
حتليل األخطاء ىف استخدام الفعل ادلاضى وادلضارع لتالميذ الصف احلادى  العلمي حتت ادلوضوع: "

 ". ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة بالنكارايا عشر
الصالة و السالم على سيدنا رسول اهلل و على الو و صحبو و من تبعو إىل يوم الدين. ىف  

الباحثة على األصحاب الذين يساعدون من أول الكتابة ىذه كتابة ىذه البحث العلمي، وقفت 
 البحث العلمي و آخره. ولذلك تريد الباحثة لتقول الشكر ذلم ىف ىذه الفرصة:

الدعاء و النصائح و العاطفة حيت تكون الباحثة انة و ين اإلعو أممي و عائاليت المذين قد أعطيأيب  .1
 أن جتتهد كثريا ىف التعلمم.

فهمي. ادلاجستري ىف الًتبية. كعميد كلية الًتبية و العلوم التدريسية ىف  الدكتورفضيلة السيد  .2
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا. شكرا اليَك مساعدة ال تقدر بثمن يف كل من اإلدارة 

 األكادميية والضرورية 
كلية الًتبية و العلوم . كوزيرة  احلاجة روضة اجلنة، ادلاجستري ىف الًتبيةالدكتور  فضيلة السيدة .3

شكرا اليَك مساعدة ال تقدر بثمن يف كل  التدريسية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا.
 من اإلدارة األكادميية والضرورية 

 .األول ادلشرؼك  الدكتور جسماىن، م.أ.غفضيلة  .4
 ةالثاني ة، كادلشرفدلاجستري ىف أرتدة، اية مهاحلاج الدكتور ةفضيلة السيد .5
 .بالنكارايا اإلسالمية احلكوميةكل ادلدرسني و ادلوظيفني لشعبة تدريس اللغة العربية ىف اجلامعة  .6
 على اشًتاكهم ىف انتهاء ىذا البحث العلمي. بالنكارايا 2017طالب سعبة اللغة العربية  .7



 

 ح

 

 .بالنكارايا اإلسالمية احلكوميةاجلامعة مرشدون معهد  .8
اجلامعة ادلشرفون و ادلشرفات مستوى أوال و ثانيا و ثالثا و رابعا و خامس و سادس معهد  .9

 .بالنكارايا اإلسالمية احلكومية
 و مجيع األصحاب الذين حيفزونين و يساعدونين ىف انتهاء ىذه البحث العلمي. .10

نوهبم ويكتب ذلم ىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ذلم ادلساعدة ىف الدنيا واآلخرة ويغفر ذلم ذ
نا إىل اجلنمة. وللتحسني اآليت حتتاج حىتم حَيِْمل   احلسناة وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم ىف أعماذلم.

َفِتَحة. آخرًا، تتوكَّل الباحثة إىل اهلل كي سيإىل التوصيمات واالقًتحات واالِ  الباحثة كون ىذه نِْتقاد بادلنػْ
 .ةالبحث العلمي النافعَة لنا خصوصا للباحث
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    /11: 58سورة: اجملادلة

“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan” Qs. Al Mujadilah/57: 11 (Kementrian 

Agama: 2003)  
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