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MOTTO

ون
َُ إِنَّا أ َ ْن َز ْلنَاهُ ق ْرآنًُا ع ََر ِبيًّا لَعَلَّك ُْم تَ ْع ِقل
“SesungguhnyaِKamiِmenurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu
mengerti”.1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’anِdanِTerjemahannya,ِ(Bandungِ:ِCVِJabalِRaudlatulِ
Jannah , 2010), hlm 326
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ABSTRAK
Zaharo Naelul Muna (17104020031), Analisis Kesalahan Morfologi dan Sintaksis
KitābahِSiswaِkelasِVIIِMTsِNUِ13ِArrahmatِSukorejoِKendalِTahunِAjaranِ2020/2021.ِSkripsi.ِ
Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga 2021.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan Morfologi dan
Sintaksis siswa dalam hal tulisan dan mendiskripsikan faktor-faktor penyebab kesalahan
berbahasa.
Objek formal dalam penelotian ini adalah kesalahan morfologi dan sintaksis dan
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di lingkungan MTs NU 13
Arrahmat, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Instrumen penelitian yang berupa tes.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa kelas VII mengalami
kesalahanِKitābahِdalamِaspekِMorfologiِdanِSintaksis. Kesalahan morfologi terdapat kesalahan
pemilihan kata ganti (al-damir) sebanyak 15,06% , kesalahan dalam penempatan mudzakkar dan
muannats sebanyak 11,85% serta kesalahan pada pemilihan fi'il yang tidak sesuai dengan fa'ilnya
sebanyak 12,5%. Pada kesalahan sintaksis terdapat kesalahan penyusunan na'at sebanyak 3,84%,
mubatada' Khabar sebanyak 12,82% serta kesalahan dalam pemberian harakat akhir kalimat
(i'rāb) sebanyak 43,91%. Faktor penyebab kesalahan berbahasa adalah Kesalahan interlingual,
kesalahan Intralingual yang berupa penerapan kaidah yang tidak sempurn dan salah
menghipotesiskan konsep, minat belajar bahasa Arab siswa yang kurang, minimnya kosa kata yang
dimiliki siswa, lingkungan sosial, media pembelajaran, pembelajaraan Kitābah yang kurang
maksimal di saat Pembelajaraan Jarak Jauh (PJJ) dan lemahnya pemahaman siswa tentang
gramatikal bahasa Arab.

Kataِkunci:ِAnalisisِKesalahan,ِMorfologi,ِSintaksis,ِKitābah.
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ملخص
زهرى نيل المونى( )١٣١٠٤٠٢٠٠٣١تحليل االخطاءالصرفية و النحوية الصف االول بالمدرسة الثانوية نهضة
العلماء  ١٣سوكرجا كندل السنة الدرسيّة  ٢٠٢١/٢٠٢٠البحث العلمى قسم تعليم اللغة العربيّة بكلية التربية و التعليم بجامعة
سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية يوكياكرتا .٢٠٢١
فاما غرض هذا البحث يعنى لمعرفة انواع األخطاء اللغويّة الصرفيةوة النحوية التى تعلمته التلميذ فى الكتابة
والعوامل في األخطاء اللغويّة والمحاوالت
الرحمت وعدد المعيّنات واحد و سبعون
وهذا البحث بحث ك ّمى .أجرى البحث مدرسة ثانوية نهضة العلماء ّ ١٣
طالب .واما طريق جميع البانان التى استخدامه البحث فباستخدام المالحظات و المقابالت و الوثائق أداة البحث في شكل
اختبار
ي هذا البحث هوااخطاء الصرفية و النحوية و تشير نتائج هذه الدراسة الى ان جميع طالب الصف السابع
موضع رسم ّ
تقريبا يعانون من اخطاء في الكتابات في جوانب الصرف والنحو .اخطاء الصرف توجد اخطاء في اختيار الضمائر تصل الى
 ١٥,٠٦ %واخطاء في وضع المذ ّكر و مؤنث تصل الى  ١١,٨٥ %و اخطاء في اختيار االفعال ال تنفق مع فاعله تصل
الى  , ١٢,٥ %وفي األخطاء النحوية توجد أخطاء في تحضير التعت تصل الى  ٣,٨٤ %و تحضير مبتدأ و خبر تصل
الى  ٨٢ ,١٢ %و أخطاء في إعطاء الحرف األخير من الجملة ( االعراب ) تصل الى  .٤٣,٩١ %العوامل التى تحليل
أخطأ هى االخطاء التطورية  ,و اخطاء داخل اللغة وهو تطبيق قواعد غير كاملة و افتراض خاطئ للمفهوم  ,عدم اهتمام
الطالب يتعلم اللغة العربية ،و نقص المفردات التى يمتلكها الطالب  ،و بيئة اجتماعية ،و وسئط التعلم ،تتعلم الكتابة وهو أقل
من المستوى األمثل أثناء التعلم عن بعد  ،وضعف فهم الطالب القواعد اللغة العربية.

الكلمات المفتحية  :تحليل أخطأ  ،الصرفية  ،النحوية  ،الكتابة.
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HALAMAN TRANSLITERASI ARAB
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi
dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158
Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:Penulisan
transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan
Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan
No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:
A. Konsonan

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

ا

Alif

Tidak

Tidak dilambangkan

dilambangkan
ب

Ba

B

Be

ت

Ta

T

Te

ث

Sa

S

Es (dengan titik di atas)

ج

Jim

J

Je

ح

Ha

H

Ha (dengan titik di
bawah)

خ

Kha

Kh

Ka dan ha

د

Dal

D

De

ذ

Zai

Z

Set (dengan titik di atas)

ر

Ra

r

Er

ز

Zai

z

Zet

س

Sin

s

Es

ش

Syin

sy

Es dan ye

ص

ṣad

ṣ

Es (dengan titik di
bawah)

ض

ḍ

ḍ

De (dengan titik di
bawah)

ط

ṭa

ṭ
xix

Te (dengan titik di

bawah)
ظ

ẓa

ẓ

Zet (dengan titik di
bawah)

ع

'ain

....'...

Koma terbalik di atas

غ

Gain

g

Ge

ف

Fa

fa

Ef

ق

Qaf

q

Ki

ك

Kaf

k

Ka

ل

Lam

l

El

م

Mim

M

Em

ن

Nun

N

En

و

Wau

W

We

ه

Ha

H

Ha

ء

Hamzah

..'..

Apostrof

ي

Ya

Y

Ye

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

َ

Fatḥah

A

A

َ

Kasrah

I

I

َ

ḍammah

U

U

B. Vokal
1. Vokal Tunggal

Contoh:

 فَعَ َل: fa'ala
 ذُ ِك َر:ِżukira
2. Vokal Rangkap
Tanda dan Huruf

Nama

Gabungan Huruf

Nama

ي

Fatḥah dan ya

Ai

a dan i

xx

و

Fatḥah dan wau

Au

a dan u

Nama

Huruf dan Tanda

Nama

Fatḥah dan alif

ā

a dan garis di atas

Contoh:

ف
َ  َك ْي: kaifa
 َح ْو َل: haula
3. Maddah
Harkat dan Huruf
ي

ا

atauya
ي

Kasrah dan ya

ȋ

i dan garis di atas

ي

ḍammah dan

ū

u dan garis di atas

wau

Contoh:

 قَا َل: qālaِ
 َر َمى: ramā
 ِق ْي َل: qȋla
 يَقُ ْو ُل:ِyaqūlū
4. Ta Marbutoh
a) Ta Marbuṭah Hidup
Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah,
transliterasinya adalah huruf t.
Contoh:

سة
َ  َمد َْر: Madrasatun
b) Ta' Marbutoh Mati
xxi

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah huruf
h.
Contoh:

: ُ ِرحلَةrihlah
c) Marbuṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata
sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut
adalah huruf h.
Contoh :

:  َروضَةُاالطفَا َلrauḍah al-aṭfālِِ
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan tanda ( َ ).
Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa dua huruf yang sama dari huruf
yang diberi syaddah tersebut.
Contoh :
:  َربَّنَاrabbanā
6. Kata Sandang Alif dan Lam
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Contoh :

ّمش
ُ  الش: Asy- syams
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Contoh :

 القَ َم ُر: al-qamaru
7. Hamzah
a) Hamzah di awal
xxii

Contoh :

ُ أ ِم ْرت: umirtu
b) Hamzah di tengah
Contoh:

َ تأ ُخذُون:ِta'khużūna
c) Hamzah di akhir
Contoh:

 شَيء: syai'un
8. Penulisan Kata
Padaِdasarnyaِpenulisanِsetiapِkata,ِbaikِfi’il,ِisimِmaupunِhurufِditulisِterpisah.ِ
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per
kata dan bisa pula dirangkaikan.Penulisan Kata. Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik
fi’il,ِisimِmaupunِhurufِditulisِterpisah.ِBagiِkata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan
dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.
Contoh:

َ الم
ف
ِ :ِِfaِaufūِal-kaila wa al-mȋzāna
ُ يزانَ َو الكَي َل فَا َ ْو
fa auful-kaila wal-mȋzāna
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara
huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
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tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.Meskipun dalam sistem
tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandang.
Contoh :
سول
ُ  َو َما ُم َح ّمد اِال ُم َح َّمد َر: wa mā Muḥammadun illā rasul
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahasa Arab merupakan bahasa asing bagi para siswa setelah bahasa ibu yang
mereka kuasai. Sebagai bahasa asing, bahasa Arab masih dirasa sulit oleh para pengkajinya
khususnya ditingkat sekolah menengah pertama ini, meskipun rata-rata penduduk di
Indonesia adalah beragama islam dan kitab sucinya Al-qur’anِyangِberbahasaِArab.2
Menurut pendapat Dr. Muljanto Sumardi, tujuan mempelajari bahasa asing adalah
agar dapat menggunakan bahasa tersebut baik lisan maupun tulisan dengan tepat, fasih,
dan bebas berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa tersebut.3 Hal tersebut
sesuai dengan tujuan mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing supaya dapat
berkomunikasi dengan baik dan benar dengan sesama maupun lingkungannya dan mampu
menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar.
Kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab pada dasarnya dikarenakan bahasa Arab
dan bahasa Indonesia adalah dua bahasa yang berbeda baik dari segi fonologi, morfologi,
sintaksis dan semantiknya. Walaupun begitu, setiap bahasa mempunyai dua sisi yang
berbeda yaitu sisi kemudahan dan kesulitan. Seperti halnya dalam belajar bahasa Arab,
yaitu bahasa yang pelafalan katanya selalu konsisten dan sistematis. Namun dalam belajar

IdaِLatifahِUmroh,ِ“Analisis Kesalahan Berbahasa Isalm Mahasiswa Universitas Islam
Darul ‘Ulum Lamongan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab”.ِhlm 68
3
Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan Dari Segi Metodologis,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 56
2

1

2

bahasa Arab kata sulit yang masih melekat didalamnya. Layaknya dalam setiap belajar
sesuatu yang baru, pembelajar bahasa akan menemui berbagai kesulitan-kesulitan dan
kendala dalam proses pembelajaran yang dijalaninya, baik yang muncul dari bahasa itu
sendiri maupun dari luar bahasa itu. Kesulitan inilah yang menyebabkan berbagai
kesalahan-kesalahan.4
Kesalahan siswa dalam belajar bahasa merupakan sesuatu yang wajar terjadi.
Namun apabila kesalahan dibiarkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang kurang baik dan
cenderung terulang kembali. kesalahan-kesalahan dalam berbahasa siswa khususnya dalam
bahasa tulis harus diminimalisir. Hal ini dapat dilakukan apabila guru mengetahui
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan guru pun harus memperhatikan bahasa
atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam tulisan siswa. Namun dalam kegiatan belajar
mengajar yang dilakukan setiap hari oleh guru dan siswa, maka bukan hal yang mustahil
jika mereka membuat kesalahan.
Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memberikan
bekal untuk generasi penerus bangsa yang berlandaskan teori-teori Islam salah satunya
bahasa Arab. MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo adalah salah satunya yang menekankan
pembelajaraan bahasa Arab bagi siswa-siswa nya. Penulis mengambil objek penelitian
siswa kelas VII MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo, karena dengan analisis kesalahan
berbahasa kesalahan-kesalahan akan terminimalisir sejak dini agar ketika sudah ke jenjang
selanjutnya diharapkan tidak terjadi kesalahan yang sama.

Jauharotinِ Alfin,ِ 2013,ِ “ِ Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Sebagai Bahasa Asing
Mahasiswa Kelas Bahasa Indonesia Jurusan PGMI IAIN Sunan Ampel Surabaya”,ِJurnal PGMI
Madrastuna, vol 4 nomor 2 maret 2013, hlm 28
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Berdasarkan wawancara pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis dengan
guru bahasa Arab kelas VII MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo. Pembelajaran bahasa Arab
memang masih sering terjadi kesalahan terutama dalam keterampilan menulis (Kitābah)
yang dilakukan siswa kelas VII. kesalahan yang paling umum yaitu kesalahan morfologi
(sharaf) dan kesalahan sintaksis (nahwu). Adapun contoh kesalahannya adalah sebagai
berikut:
Tabel I
Kesalahan Morfologi dan Sintaksis dalam wawancara pendahuluan
Kesalahan
فاطمة تلميذة ٌ نشيطة

Koreksi

Makna

ٌ فاطمة تلميذة ٌ نشيطةFatimah adalah siswi yang
rajin

مح َّمد نذهب الى المدرسة

 مح َّمد يذهب الى المدرسةMuhammad

pergi

ke

sekolah

Pada contoh diatas penulis temui saat melakukan wawancara pendahuluan dengan
guru bahasa Arab dan memberikan beberapa contoh kesalahan dalam penulisannya yang
merupakan hasil dari ulangan yang baru saja dilakukan. Pada contoh diatas kesalahannya
terletak pada kata "  “ تلميذة ٌ نشيطةkata tersebut merupakan susunan dari na'at. Karena na'at
harusِmengikutiِman'utِnyaِdalamِsegiِifrad,ِtadzkir,ِi'rāb,ِdanِta'rifِnya.ِSehingga kata
yang sesuai gramatikal bahasa Arab yaitu " ٌ ِ“ تلميذة ٌ نشيطةkesalahanِ tersebutِ merupakanِ
kesalahan dalam segi sintaksis. Pada tabel nomor 2 di atas kesalahan terletak pada kata
" ِ“ مح َّمد نذهبkesalahanِterletak padaِprefiksِ“ ِ“ نkata tersebut seharusnya menggunakan
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prefiksِ “ِ  " ي, karena yang dimaksud adalah untuk laki-laki satu ghaib. Sehingga yang
benar adalah " ِ“ يذهبkataِyangِsesuaiِdenganِgramatikalِbahasaِArabِadalahِ" مح َّمد يذهب
“ِkesalahanِtersebutِmerupakanِkesalahan dalam segi morfologi.
Dari pemaparan contoh di atas, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam
pembelajaran bahasa Arab terlebih dalam tulisannya menunjukan bahwa perlu adanya
perbaikan yang berkelanjutan, sehingga penelitian ini layak dilakukan. Karena jika
kesalahan-kesalahan ini tidak segera diperbaiki maka bukan tidak mungkin akan terulang
di masa yang akan datang.
Untuk mengkaji kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh para siswa, penulis
menggunakan teori anlisis kesalahan. Analisis kesalahan adalah mempelajari kesalahankesalahan yang dibuat oleh para pembelajar, yang kemudian dapat diamati, dianalisis,
diklasifikasikan untuk mengungkapkan suatu sistem yang sedang diproses pada
pembelajar.5 Corder membagi kesalahan menjadi dua macam, yaitu mistake dan error.
Mistake merupakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh performence.
Seperti, keterbatasan ingatan, mengeja dalam lafal, kelelahan, lupa dan sebagainya.
Kesalahan tersebut mudah diperbaiki jika penutur diingatkan. Adapun error adalah
penyimpanga bahasa pelajar yang sedang belajar pada tingkat tertentu.6 Sedangkan
menurut Ellis dalam Tarigan berpendapat, analisis kesalahan berbahasa adalah suatu
prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru, yang mencakup pengumpulan

5

Pit S. Corder, Error Analysis and Interlanguage (Oxford : Oxford University Press,
1981), hlm 10
6
Jos Danial Parera, linguistik Edukasional :Pendekatan, Konsep dan Teori Pengajaran
Bahasa ( Jakarta:Penerbit Erlangga, 1986), hlm. 50
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sampel bahasa pelajar, pengenalan kesalahan-kesalahan, pengklasifikasiannya berdasarkan
sebab-sebabnya yang telah dihipotesiskan, serta pengevaluasian keseriusannya.7
Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian yang relevan untuk mengetahui
keaslian karya ilmiah ini dan menjadi urgensi dalam penelitian ini. Jurnal oleh Latifah,
SyihabuddinِdanِMِZakaِAlِFarisiِyangِmenelitiِ“AnalisisِKesalahanِFonologisِDalam
KeterampilanِMembacaِTeksِBahasaِArab”. Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis
kesalahan fonologis yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan bahasa Arab saat melakukan
aktivitasnya dalam belajar keterampilan membaca teks bahasa. Menggunakan desain
penelitian dengan analisis isi (content analysis). Metode pengumpulan data menggunakan
metode mendengarkan dengan teknik free listening-speaking, teknik menulis dan teknik
perekaman. Dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesalahan fonologis siswa yang
sering terjadi pada saat kegiatan membaca adalah pada suara frikatif seperti ( ذ ح خ ظ ش
 )ص فsedangkan untuk suara letupan ada pada  ط ض ق. Di antara kesalahan-kesalahan
tersebut, kesalahan yang paling sulit dan paling banyak adalah pada pelafalan  ع ض.8
Namun, jurnal tersebut hanya membahas taksonomi kategori linguistik dalam tataran
fonologi dalam keterampilan membaca saja. Kesalahan dalam keterampilan menulis belum
dilakukan penelitian. Sehingga menjadi salah satu pendorong penulis untuk melakukan
penelitian ini.
Berdasarkan pemaparan diatas, hal tersebut menarik penulis untuk melakukan
penelitian mengenai "ANALISIS KESALAHAN MORFOLOGI DAN SINTAKSIS
7

Uripah, Analisis Kesalahan Penggunaan Kalimat Impreatif V-Nasidan V-TE dasai
Bahasa Jepang. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014). Hlm. 1
8
Fitria Latifah, Syihabuddin, M Zaka Al Farisi, "Analisis Kesalahan Fonologis Dalam
Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab ", Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan
Kebahasaaraban, Vol 4 No 2 Desember 2017. hlm. 177
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KITABAH SISWA KELAS VII MTs NU 13 ARRAHMAT SUKOREJO KENDAL
TAHUN AJARAN 2020/2021" serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya kesalahan berbahasa tersebut.
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan
yang fokus di bidang bahasa Arab. Dan diharapkan para siswa dapat lebih teliti lagi dalam
mengajarkan maupun belajar bahasa Arab. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya
kesalahan-kesalahan dalam keterampilan berbahasa.
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah
Adanya keterbatasan kemampuan dan waktu dari penulis, maka penelitian ini
hanya akan difokuskan pada analisis kesalahan berbahasa Arab dalam maharah kitābah
pada kelas VII MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo Tahun Ajaran 2020/2021. Berdasarkan
pembatasan masalah tersebut, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :
1. Apa saja bentuk-bentuk kesalahan morfologi dan sintaksis kitābah siswa kelas
VII MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo Kendal tahun ajaran 2020/2021?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan morfologi dan
sintsksis kitābah siswa kelas VII MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo Kendal tahun
ajaran 2020/2021?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk memetakan bentuk-bentuk kesalahan morfologi dan sintaksis
kitābah siswa kelas VII MTS NU 13 Arrahmat Sukorejo Kendal tahun
ajaran 2020/2021.
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b. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan
morfologi dan sintaksis kitābah siswa kelas VIII MTs NU 13 Arrahmat
Sukorejo Kendal tahun ajaran 2020/2021.

2. Manfaat penelitian
a. Secara Praktis
Bagi guru hasil penelitian ini dapat berkontribusi mengatasi
problema pembelajaran bahasa Arab terkhusus dalam kemahiran menulis
dan menjadi pertimbangan dalam mengajar dan mengaplikasikan
pembelajaran bahasa asing untuk membuat strategi pembelajaran sehingga
dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Bagi siswa hasil
penelitian ini dapat menjadi sarana penunjang untuk mengetahui kesalahan
pada tulisannya. Kemudian, bagi sekolah hasil penelitian ini dapat menjadi
masukan dan umpan balik bagi para pengajar bahasa di MTs NU 13
Arrahmat mengenai perkembangan bahasa Arab para siswanya.
b. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat membantu dalam kontribusi ilmiah berupa
menambah referensi dan mengembangkan teori mengenai analisis
kesalahan berbahasa dalam ilmu linguistik terapan. Penelitian ini juga dapat
menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan
penelitian yang sama mengenai analisis kesalahan dalam bahasa asing
lainnya selain bahasa Arab.
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D. Telaah Pustaka
Penelitian ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya penelitian yang ada, akan tetapi
sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang terkait dan relevan dengan penelitian yang
akan penulis lakukan. Diantara penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikut:
1. Analisis Kesalahan Berbahasa (Studi Kasus Muhadasah Yaumiyyah Santriwati
Asrama ash-Shofiyah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan) yang
ditulis oleh Tri Tami Gunarti, S.Hum (2016).Tesis tersebut membahas bagaimana
bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam muhadasah yaumiyyah (percakapan
sehari-sehari) di pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan, yang mana
lebih memfokuskan pada kajian gramatikal terutama dalam pembelajaran
mengenai kaidah pembentukan kata (morfologi) dan kalimat (sintaksis) bahasa
Arab dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa.9
Persamaan tesis ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang
teori analisis kesalahan berbahasa. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek
kajiannya pada skripsi penulis lebih membahas kepada kesalahan berbahasa pada
Kitābah dalam taksonomi linguistiknya berupa kesalahan dalam segi morfologi
dan sintaksis serta jenis peneliian yang penulis gunakan dengan deskriptif
kuantitatif.
2. Kesalahan Berbahasa Dalam Karangan Siswa Kelas X SMAN 1 Bandar
Sribhawono tahun ajaran 2016/2017 (suatu kajian analisis kesalahan berbahasa)
yang ditulis oleh Joko Setyo Nugroho (2017). Pada skripsi tersebut menggunakan

9

Tri Tami Gunarti, Analisis Kesalahan Berbahasa Arab ( Studi Kasus Muhadasah
Yaumiyyah Santriwati Asrama Ash-Shofiyah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan),
2016. hlm. 5
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pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Sumber data dari penelitian ini
adalah karangan siswa kelas X SMAN 1 Bandar Sribahwono. Pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Siswa diberikan tugas
untuk membuat sebuah karangan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan tiga
taksonomi analisis kesalahan berbahasa, yaitu taksonomi kategori linguistik,
taksonomi kategori sisat permukaan dan taksonomi efek komunikatif.10 Letak
persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai teoari
analisis kesalahan berbahasa. Sedangkan perbedaannya terletak pada taksonomi
yang dibahas, penulis hanya membahas pada taksonomi kategori linguistik dan
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa serta jenis
penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kuantitatif.
3. Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra
Arab UIN Alaudin Makassar yang ditulisoleh Dr. Hj. Haniah, LC. M.A. (2016).
Tesis tersebut berfokus pada skripsi mahasiswa jurusan bahasa Arab Universitas
Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2015 dengan menggunakan pendekatan
analisis kesalahan berbahasa pada penulisan hamzah dalam tataran fonologi,
sintaksis dan semantik. Kemudian dianalisis dengan model interaktif berdasarkan
teori Mile dan Huberman yang mencakup empat tahap yaitu : pemggumpulan data
dan pengecekan catatan lapangan, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Serta menganalisis penyebab terjadinya kesalahan berbahasa dan

10

Joko setyo Nugroho, Kesalahan Berbahasa Dalam Karangan Siswa Kelas X SMAN
Bandar Sribahwono Tahun Ajaran 2016/2017 (Suatu Kajian Analisis Kesalahan Berbahasa).
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solusi mengatasi kesalahan dalam penulisan skripsi.11 Adapun perbedaanya
dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus objek
kajiannya, pada skripsi yang akan penulis lakukan berfokus pada kesalahan dalam
segi morfologi dan sintaksis tidak hanya dalam penulisan hamzah saja serta
perbedaan dalam jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif
kuantitatif.
4. Analisis Kesalahan Qira'ah Dalam Pembelajaraan Bahasa Arab Kelas XI IIS 2 MA
Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak Tahun Ajaran 2018/2019 yang ditulis oleh
Nisda Fahrunnisa (2019). Skripsi pada penelitian in membahas mengenai
kesalahan qira'ah dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa kelas XI IIS 2 mengalami
kesalahanِqira’ahِdiِsetiapِaspek,ِyaituِ11ِsiswaِmengalamiِkesalahanِdiِaspekِ
fonologi, 38 siswa mengalami kesalahan di aspek sintaksis, 39 siswa mengalami
kesalahan di aspek morfologi dan 39 siswa mengalami kesalahan di aspek
semantik. Faktor penyebab kesalahan qira’ah siswa kelas XI IIS 2 MA
Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak adalah latar belakang yang berbeda-beda,
tidak sekolah madrasah diniyyah di kampungnya, alokasi waktu pembelajaran
bahasa Arab yang terbatas, salah memahami suatu kata sehingga mengakibatkan
salah terjemah dan minimnya semangat siswa pada mata pelajaran bahasa Arab.12
Perbedaanya terletak pada objek yang akan dikaji. Penulis akan meneliti pada

11

Haniah, Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan
Sastra Arab UIN Alauddin Makassar, 2016. hlm. 3
12
Nisda Fahrunnisa, Analisis Kesalahan Qira'ah Dalam Pembelajaraan bahasa Arab
Kelas XI IIS 2 MA Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak Tahun Ajaran 2018/2019". UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2019. hlm. 61

11

keterampilan menulis (Kitābah) dan dalam aspek kesalahan morfologi dan
sintaksis serta jenis penelitian yang diguanakn penulis menggunakan jenis
deskriptif kuantitatif.
5.

Analisis Kesalahan Fonologis Dalam Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab
oleh Fitria Latifah, Syihabuddin, dan M. Zaka Al Farisi (2017). Jurnal pada
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan fonologis yang dilakukan
oleh mahasiswa jurusan bahasa Arab saat mereka melaksanakan aktivitas belajar
keterampilan membaca.Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan
analisis isi (content analysis). Untuk mengumpulkan data penelitian, metode yang
digunakan adalah metode mendengarkan dengan teknik free listening-speaking,
teknik menulis dan teknik perekaman.13 Adapun perbedaanya dengan skripsi yang
akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus objek kajiannya, pada skripsi yang
akan penulis lakukan berfokus pada tataran morfologi, sintaksis Kitābah para
siswa kelas VII MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo.

E. Sistematika Pembahasan
Laporan penelitian pada skripsi ini, ditulis dengan sistematika penulisan
sebagaimana berikut :
Bab I Pendahuluan: Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan
skripsi.

13

Fitria Latifah, Syihabuddin, M Zaka Al Farisi, "Analisis Kesalahan Fonologis Dalam
Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab ", Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan
Kebahasaaraban, Vol 4 No 2 Desember 2017. hlm. 177.

12

Bab II Landasan Teori dan Metode Penelitian: Pada bab landasan teori ini terdiri
dari dua variabel penelitian. Pertama menjelaskan teori analisis kesalahan berbahasa yang
mencakup pengertian, tujuan dan manfaat, macam-macam analisis kesalahan dan prosedur
kesalahan berbahasa. Kedua teori mengenai Kitābah yang mencakup pengertian Kitābah,
jenis-jenis Kitābah dan tujuan Kitābah. Adapun untuk rincian metode penelitian terdiri
dari: pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan
teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas
dan reabilitas instrumen dan teknik analisis data.
Bab III Gambaran Umum MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo Kendal yang meliputi:
letak geografis, sejarah singkat, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi dan daftar guru
MTs NU 13 Arrhamat Sukorejo Kendal, dan sarana dan prasarana.
Bab IV Kesalahan Morfologi dan sintaksis Kitābah siswa kelas VII MTs NU 13
Arrahmat Sukorejo Kendal: Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian kesalahan
berbahasa Kitābah siswa kelas VII MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo Kendal Tahun Ajaran
2020/2021 yang berupa kesalahan-kesalahan morfologi dan sintaksis beserta penjelasan
dan koreksinya serta faktor-faktor penyebab kesalahan Kitābah siswa.
Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan kalimat penutup.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka
bisa ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:
1. Bentuk-bentuk kesalahan berbahasa siswa kelas VII MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo,
yaitu pada kesalahan morfologi terdapat kesalahan pemilihan kata ganti (al-damir)
sebanyak 15,06% atau sebanyak 47 kesalahan dari 312 kesalahan, kesalahan dalam
penempatan mudzakkar dan muannats sebanyak 11,85% atau sebanyak 37 kesalahan
dari 312 kesalahan serta kesalahan pada pemilihan fi'il yang tidak sesuai dengan fa'ilnya
sebanyakn12,5% atau sebanyak 39 kesalahan dari 312 kesalahan. Pada kesalahan
sintaksis terdapat kesalahan penyusunan na'at sebanyak 3,84% atau sebanyak 12
kesalahan dari 312 kesalahan, Mubatada' Khabar sebanyak 12,82% atau sebanyak 40
kesalahan dari 312 kesalahan serta kesalahan dalam pemberian harakat akhir kalimat
(i'rāb) sebanyak 43.91% atau sebanyak 137 kesalahan dari 312 kesalahan..
2. Faktor-faktor penyebab kesalahan berbahasa siswa kelas VII MTs NU 13 Arrahmat
Sukorejo diantaranya adalah Kesalahan interlingual, kesalahan Intralingual yang
berupa penerapan kaidah yang tidak sempurn (incomplete application of rules) dan
salah menghipotesiskan konsep (false concepts hypothesized), minat belajar bahasa
Arab siswa yang kurang, minimnya kosakata yang dimiliki siswa, Lingkungan sosial,
media pembelajaran, pembelajaraan Kitabah yang kurang maksimal di saat PJJ serta
lemahnya pemahaman siswa tetang gramatikal bahasa Arab. Adapun upaya yang dapat
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dilakukan guru yaitu: Memotivasi dan memberikan semangat siswa agar senang belajar
bahasa Arab, Mengadakan kegiatan kebahasaan agar menambah minat belajar bahasa
Arab siswa. Pendampingan dan kontrol bagi seluruh siswa, dan memberikan
pendampingan dan kontrol khusus bagi siswa yang sangat awam terhadap bahasa Arab.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian dan tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak
manapun dan dengan segala kerendahan hati, penulis merekomendasikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Bagi kepala sekolah, hendaknya mengadakn sebuah kegiatan kebahasaan agar dapat
menarik siswa menyukai bahasa terutama Bahasa Arab serta kegiatan tersebut dapat
meningkatkan minat belajar bahasa siswa.
2. Bagi guru Bahasa Arab, hendaknya mampu mengaplikasikan pembelajaran bahasa
Arab yang menyenangkan dengan menerapkan media atau metode-metode lain yang
lebih variatif agar pembelajaran Bahasa Arab tidak monoton dengan media dan metode
itu-itu saja.
3. Bagi siswa MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo, hendaknya memiliki semangat yang tinggi
dalam belajar bahasa Arab, mengubah pola pikir bahwa belajar bahasa Arab itu mudah
dan menyenangkan, lebih aktif lagi dalam belajar bahasa Arab walaupun masih situasi
pandemi seperti saat ini serta lebih giat lagi dalam belajar terutama pembelajaran
nahwu shorof .
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C. Penutup
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaaat bagi
para pembaca dan bagi diri penulis sendiri khususnya. Demikian pula semoga dengan
skripsi ini bisa memberikan sumbang saran bagi MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo dalam
meningkatkan proses pembelajaran bahasa asing.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sudah berusaha memberikan seluruh pikiran
serta tenaga. Namun, penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki,
masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat
penulis harapkan.
Bagi semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini baik yang
bersifat moral maupun material diucapkan banyak terimakasih dan teriring do'a semoga
bantuan tersebut bisa menjadi amal sholeh dan mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin
Ya Rabbal 'Alam

DAFTAR PUSTAKA
Aan Komariah, Djaman Satori. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
M. Ainin. 2006. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat.
Ainin, Moh. 2011 .Analisa Bahasa Pembelajar Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing. Malang:
Misykat.
Alfin, Jauharotin. 2013. Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Sebagai Bahasa Asing Mahasiswa
Kelas Bahasa Indonesia Jurusan PGMI IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal PGMI
Madrastuna, vol 4:2.
Al-Khuli, Muhammad Ali.1993. Madkhal ila ‘Ilmi al-Lughoh. Yordania: Daar al-Falah.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka
Cipta.
Brown, H Douglas. 2008. Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Edisi 5 Jakarta:
Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Dalman. 2012. Keterampilan Menulis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
Faisah, Nur. 2018. Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam Surat-Menyurat di Kantor
Kelurahan Layanan Indah. Jurnal Bahasadan Sastra Vol. 3:3.
Haniah. 2016. Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra
Arab UIN Alauddin Makassar. Tesis. Makassar:UIN Alauddin Makassar.
Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Hermawan, Acep. 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: Remaja Rosdakarya.

114

115

Hidayat, Nanang Sarip. 2014. Analisis Kesalahan dan Konstratif dalam Pembelajaran Bahasa.
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 17 No 2.
Nurul Huda. 2016. Komponen-kompnen pembelajaran Al-Kitābah bahasa Arab. Al Mahara jurnal
Pendidikan Bahasa Arab. Vol. 2, No.1.
Ida Latifatul Umroh. 2018. Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Mahasiswa Universitas Islam
Darul ‘Ulum Lamongan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Jurnal Studi Keagamaan,
Pendidikan dan Keagamaan. Vol 5:2.
John D, Latuheru. 1988. Media Pembelajaraan Dalam Proses Belajar-Mengajar. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Joko Setyo Nugroho. 2017. Kesalahan Berbahasa Dalam Karangan Siswa Kelas X SMAN Bandar
Sribahwono Tahun Ajaran 2016/2017 (Suatu Kajian Analisis Kesalahan Berbahasa).
Skripsi. Lampung. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
Kamaludin, M Ilzam. 2019. Kesalahan Pada Skripsi Mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. An Nas: Jurnal Humaniora, Vol 3 No.1.
Kuntjojo, Metodologi Penelitian. 2009. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
Muradi, Ahmad. 2015. Pembelajaraan menulis bahasa Arab dalam perspektif komunikatif.
Jakarta: Prenada Media Group.
Novi, Wulandari. 2015. Analisis Kesalahan Gramatikal Pada Karangan Bahasa Inggris
Mahasiswa Tahun Pertama.Tesis. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
Parera, Jos Danial 1986. Linguistik Edukasional : Pendekatan, Konsep dan Teori Pengajaran
Bahasa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Pateda, Mansoer. 1988. Linguistik (sebuah pengantar). Bandung: Angkasa.

116

Sa’adah,ِ Fina.ِ 2016.ِ Analisis Kesalahan Berbahasa dan Peranannya dalam Pembelajaran
Bahasa Asing. Jurnal Studi Islam dan Sosial. 14 (1).
Setyawati, Nanik. 2010. Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia. Surakarta : Yuma pustaka.
Slameto. 2010. Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta.
Sujarweni, V. Wiratna. 2014. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).
Bandung: Alfabeta.
Taufik. 2011. Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikatif dan Inovatif berbasis ICT).
Surabaya: PMN.
Tri Tami Gunarti. 2016. Analisis Kesalahan Berbahasa Arab (Studi Kasus Muhadatsah
Yaumiyyah Santriwati Asrama ash-Shofiyah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah
Lamongan). Tesis.Yogyakarta. Pascasarjana Konsentrasi Ilmu Bahasa Arab UIN Sunan
Kalijaga.
Taringan, Henry Guntur. 1988. Pengajaran pemerolehan Bahasa. Bandung: Angkasa
Tarigan, Henry Guntur. 1990. Pengajaran Kompetensi Bahasa. Bandung: Angkasa.
Henry Guntur Taringan. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa “edisi revisi”.
Bandung: Angkasa
Taringan, Henry Guntur. 2011. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. Bandung: Angkasa.
Uripah. 2014. Analisis Kesalahan Penggunaan Kalimat Imperatif V-Nasaidan V-TE Kudasai
Bahasa Jepang. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Verhar . J.W.M. 2012. Asas-asas Linguistik Umum. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

117

Henry Guntur Taringan. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa “edisi revisi”.
Bandung: Angkasa
Taringan, Henry Guntur. 2011. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. Bandung: Angkasa.
Uripah. 2014. Analisis Kesalahan Penggunaan Kalimat Imperatif V-Nasaidan V-TE Kudasai
Bahasa Jepang. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Verhar . J.W.M. 2012. Asas-asas Linguistik Umum. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

