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Abstract: Thesis (undergraduate) writing is the process of writing research that must be done
by college students to complete their undergraduate study (S1). Whith this final assignment,
college students are expected to be able develop their knowledge in accordance with scientific
fields that have been studied systematically, logically and quality. However, the researchers
found that in writing thesis (undergraduate), college students made many mistakes in writing.
Therefore, researchers want to know their mistakes in writing thesis (undergraduate) and
analyze them more deeply. The thesis used as the population in this study is the thesis of
alumni from the Arabic language Education program at Sunan Ampel Surabaya 2015-2016.
The samples taken were 35 thesis (undergraduate). This study uses qualitative and
quantitative methods. The data collection method used is the documentation method. The
results of analysis found by researchers from the thesis (undergraduate) that has been
analyzed, show that there is a rush in completing their thesis (undergraduate), this can be seen
from the errors in writing Arabic (Imla).
Key word: Analysis of language errors, thesis (undergraduate), imla
Abstrak: Penulisan skripsi adalah proses penyusunan penelitian secara tertulis yang wajib
dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi strata satu (S1). Dengan adanya tugas
akhir ini, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidang
keilmuan yang telah dipelajari secara sistematis, logis dan berbobot. Namun, peneliti
menemukan bahwa dalam penulisan skripsi tersebut, mahasiswa melakukan kesalahankesalahan dalam penulisannya. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui kesalahan-kesalahan
yang dilakukan mahasiswa dalam penulisan skripsi dan menganalisisnya dengan lebih
mendalam. Adapun skripsi yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah skripsi alumni
prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya 2015 dan 2016. Sampel yang
diambil adalah 35 skripsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dan
metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode doumentasi. Hasil analisis yang
ditemukan oleh peneliti dari skripsi yang telah dianalisis menunjukkan bahwa adanya
ketergesaan peneliti dalam menyelesaikan skripsinya, hal ini terlihat dari kesalahan-kesalahan
dalam penulisan bahasa Arab (Imla).
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مقدمــة
إن إللغة يه إلوس يةل إ ألوىل إىل حتصيل إملعرفة .وإللغة إلعربية يه وحدة مامتسكة غري منفصةل وال
مفككة .و أأيضا إهنا لغة هممة من بني  ٠٣٣٣لغة يف إلعامل .وقال إدلكتور جودت إلراكيب":إن إللغة دورإ هاما يف
حياة إجملمتع فهي أأدإة إلتفامه بني إ ألفرإد وإمجلاعة" 1.وقال إلآخر :إن إللغة يه رموز منطوقة ومكتوبة إبتكرها
إالنسان لتكون وس يةل إالتصال وإلتفامه مع غريه.

2

ومن إملعروف أأن إللغة إلعربية إحدى إللغات إ ألجنبية إلهامة يف إندونيس يا ويه لغة إلثقافة إالسالمية
وإللغة إالتصالية إملس تخدمة يف بع إلبالد وههه إللغة ككون درسا إدلرو إ ألساس ية يف إملدإر وإملعاهد
إالسالمية .فعلو إللغة إلعربية كثرية مهنا عمل إلبالغة وعمل إلنحو وعمل إالمالء وعمل إللغة وعمل إلرصف
وغريها من إلعلو .
وإلقوإعد إلنحوية فرع من فروع إللغة إلعربية وتعلمها ليس أأمرإ سهال ولكنه حيتاج إىل جد ودقة
ومالحظة قوية .فبع

إلطالب إالندونيس يني إذلين يدرسون إالنشاء إلعريب يعرتضون لبع

إ ألخطاء يف

إس تخدإ قوإعد إللغة إلعربية وخيتص ذكل من إلناحية إلنحوية .وههإ إدلليل عىل أأهنم يوإهجون صعوبة يف
إس تخدإ إلقوإعد إلنحوية.
وإ ألخطاء إللغوية يه الاحنرإف عام هو مقبول يف إللغة حسب إملقيا إليت يتبعها إلناطقون هبهه إللغة.

3

وال شك يف أأن إلطالب مل يفروإ يف وقوعهم عن إ ألخطاء إللغوية .وذلإ من إملطلوب الاهامت هبهه إملشالكت متا
الاهامت لكوهنا دليال عىل صعوبة إلطالب يف إس تخدإ إللغة إملدروسة إملنشودة اكلتعبري إلتحريري.
 . 1جودت إلراكيب  .طرق تدريس إللغة إلعربية .بريوت :دإر إلفكر  .٦٩٩١ص.٩ .
 . 2محمد عطية إ ألبرإيش .إملوجة يف طرق كربية إللغة إلعريب .إلقاهرة :مكتبة إلهنضة إملرصية ص.٥ .
 . 3رشدى أأمحد طعمية .تعلمي إللغة إلعربية لغري إلناطقني هبا مناهجه وأأساليبه .منشورإت إملنظمة إالسالمية للرتبية وإلعلو وإلثقافة إيس يكو  .٦٩٩٩ص.٥٠ .
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كريد إلباحثة أأن تعرف قجرة إلقوإعد إالمالئية دلى إلطالب إملتخرجني يف شعبة تعلمي إللغة إلعربية
جبامعة سوانن أأمبيل إالسالمية إحلكومية سورإاباي يف كتابة إلرسائل إجلامعية.
إضافة إىل ذكل تود إلباحثة أأن تقو ببحث علم عن ههه إملسأأةل حتت موضوع "حتليل إ ألخطاء
إالمالئية يف إلرسائل إجلامعية شعبة تعلمي إللغة إلعربية بلكية إلرتبية جبامعة سونن أأمبيل إالسالمية إحلكومية
سورإاباي-منوذجا".

مناجه إلبحث
من إملعروف أأن للك حبث علم يف أأي نوع من أأنوإع إلعلو إخملتلفة مناجه للوصول إىل إلغاية إملقصودة.
وكام جيري عاد ًة يف طريقة حبث علم أأن إملهنج يتكون من ثالثة عنارص ويه نوع إلبحث وطريقة مجع إلبياانت
وحتليل إلبياانت.
نوع إلبحث
إلبحث عبارة عن معلية منظمة يف مجع إلبياانت وتسجيلها وحتليلها حلل مشلكة ما 4.إملهنج لغة إلطريق
إملس تقمي ومجعه مناجه وإصطلح إلعلامء إملعارصون بأأهنا إلطرق إلوإحضة إليت يسلكها إدلإرسون يف درإس هتم.

5

وإلبحث هو إجلهود يف ميدإن إلعمل أأن يوجه إىل معرفة وإعية أأو ملعرفة وقائع جديدة .أأما إملهنج إذلي
سيس تعمهل إلباحث يف ههإ إلبحث هو إملهنج إلوصف وإلمك وهام مهنجان مس تخدمان للحصول عىل إلبياانت
إلوصفية وإلمكية إليت تتكون من وكتاابت ومالحظات .ولكها تصدر من إملكتبة مث إ ألخه مهنا إملعلومات وإلبياانت
إلقاطعة بعد مطالعهتا.
أأدوإت مجع إلبياانت
أأما مجع إلبياانت فيس تخد إلباحث إ ألدإة إلبرشية أأي إلباحث نفسه مما يعين أأن إلباحث يشلك أأدإة
مجليع إلبياانت.
عيل سلمي أأساليب إلبحث إلعلم يف إلعلو إالدإرية (يوردإن :دإر إلفكر  .)2991ص21 .
 5بسا إلصباغ إملهنج إلعلم يف كتابة حلقة حبث جامعية( .دمشق :مكتبة إلعصامء) .ص8 .
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طريقة مجع إلبياانت
إلطريقة إليت يس تعملها إلباحث لنيل ومجع إلبياانت يف ههإ إلبحث يه طريقة إلواثئق .وطريقة إلواثئق
يه إحدى إلطرق مجلع إلبياانت إلوصفية ابلنظر إىل إلواثئق وحتليلها إليت جعلها إلفاعل أأو إلآخر .إلواثئق يه
إحدى طرق يفعلها إلباحث يف إلبحث إلوصف لنيل إلوصف من جانب إلفاعل ابلوسائل إملكتوبة وإلواثئق
إ ألخرى إليت كتهبا إلفاعل.

6

طريقة حتليل إلبياانت
متر درإسة إ ألخطاء بثالث مرإحل يه (٦7:تعريف إخلطأأ :ويقصد به حتديد إملوإطن إليت تنحرف فهيا
إس تجاابت إلطالب عن مقاييس الاس تخدإ إللغوي إلصحيح( ٢ .توصيف إخلطأأ :ويقصد به بيان أأوجه
الاحنرإف عن إلقاعدة وتصنيفه لفئة إليت يمتين إلهيا حتديد إ ألحطاء من إملباحث إللغوية (٠ .تفسري إخلطأأ :ويقصد
به إلعوإمل إليت أأدّت إىل ههإ إخلطأأ وإملصادر إليت يعزى إلهيا.
و أأما حتليل إلبياانت إليت مت مجعها فتتبع إلباحثة إلطريقة إلتالية (٦:حتديد إلبياانت  :ختتار إلباحثة من
بياانت إ ألخطاء إلنحوية يف كتابة إللغة إلعربية للبحوث إجلامعية إخملتارة (٢.تصويب إ ألخطاء  :تصوب إلباحثة
إ ألخطاء إلنحوية يف كتابة إللغة إلعربية لبحوث إلطالب إجلامعية إملقصودة (٠ .توصيف إ ألخطاء  :تصوف إلباحثة
إ ألخطاء إلنحوية يف كتابة إللغة إلعربية لبحوث إلطالب إجلامعية إملقصودة(٤ .تصنيف إ ألخطاء  :تصنف إلباحثة
إ ألخطاء إلنحوية يف كتابة إللغة إلعربية لبحوث إلطالب إجلامعية إملقصودة(٥ .تفسري إ ألخطاء  :يفرس إلباحث
إ ألخطاء إلنحوية يف كتابة إللغة إلعربية لبحوث إلطالب إجلامعية إملقصودة(١ .إحلساب إملئوي  :حتسب إلباحثة
إ ألخطاء إلنحوية ابس تخدإ إحلساب إملئوي يف كتابة إللغة إلعربية لبحوث إلطالب إجلامعية إملقصودة.
تصديق إلبياانت

 6يرتمج من
, hlm. 143 “Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif
7
 .رشدى أأمحد طعمية .إملهارإت إللغوية مس توايهتا وتدريسها وصعوبهتا .طبعة إلربدى .ص.٠٣٩-٠٣٩ :
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إن إلبياانت إليت مت مجعها حتتاج إىل إلتصديق وتتبع إلباحثة يف تصديق بياانت ههإ إلبحث إلطرإئق
إلتالية  (٦ :مرإجعة مصادر إلبياانت ويه إلرسائل إجلامعية إملقصودة إليت فهيا إ ألخطاء(٢ .مناقشة إلبياانت مع
إلزمالء وإملرشفني.
أأما إلفروض فظنت إلباحثة أأن يف بع إلبحوث إجلامعية إملقصودة إ ألخطاء يف إس تخدإ إلضامئر
وإمجلةل إلفعلية وإمس إالشارة وإمس إملوصول وإالضافة وإلنعت .هبهه إلطريقة جيمع إلباحث إلبياانت من
إلواثئق إملتوإفرة حىت ينال إملالحظات إملتعلقة هبهإ إلبحث .تس تخد ههه إلطريقة لنيل إلبياانت إليت ال ميكن
نيلها بطريقة إملقابةل وإملشاهدة.

نتاجئ إلبحث ومناقش هتا
إخلطأأ إللغوي كام قال محمود إسامعيل صيين وإحساق محمد إ ألمني أأنه الاحنرإف عام هو مقبول يف إللغة
8
فعرف أأن إخلطأأ إللغوي معناه إصابة خالف
حسب إملقاييس إليت يتبعها إلناطقون ابللغة .أأما أأبو هالل إلعسكري ّ

ما يقصد وقد يكون يف إلقول وإلفعل.

9

إهلمزة أأو إلنربة كام يسمهيا إلبع

ويه إحدى إ ألشاكل إحلركية إلىت كزيد عىل حروف إلعةل إ أللف أأو

إلوإو أأو إلياء حيث تقسم إهلمزإت إىل نوعني رشيسني إلنوع إ ألول هو مهزة إلوصل و أأما إلنوع إلثاىن فهو مهزة
إلقطع.

10

عرض إلبياانت وحتليلها

8

محمود إسامعيل صيين وإحساق محمد إ ألمني إلتقابل إللغوي وحتليل إ ألخطاء (إلرايض :عامدة شؤون إملكتبات-جامعة إملكل إلسعود  )2981ط  2ص33 .
9أأبو هالل إلعسكري إلفرق إللغوية (بريوت :دإر إلكتب إلعامة) ص12 .
10
. http://mawdoo3.com
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يف معلية حتليل إلبياانت وجدت إلباحثة إ ألخطاء إالمالئية يف إلرسائل إجلامعية من طالب شعبة
قسم تعلمي إللغة إلعربية بلكية إلرتبية وإلتعلمي جبامعة سوانن أأمبيل إالسالمية إحلكومية سورإاباي للخرجيني س نة
 ٢٣٦٥و  ٢٣٦١كامييل:
إخلطاء إ ألول يف كتابة :يه أأن نتيجة إالختبار وإلصوإب :يه أأن نتيجة الاختبار وإلتوصيف:
إس تخدإ مهزة إلقطع يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل.
إخلطاء إلثاىن يف كتابة :فذلكل أأن إالس تنباط وإلصوإب :فذلكل أأن الاس تنباط وإلتوصيف:
إس تخدإ مهزة إلقطع يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل.
إخلطاء إلثالث يف كتابة  :بنظر إيل إلتحليل وإلصوإب :بنظر إىل إلتحليل وإلتوصيف :إس تخدإ
مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع.
إخلطاء إلرإبع يف كتابة :همارة إالس امتع وإلصوإب :همارة الاس امتع وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلقطع
يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل.
إخلطاء إخلامس يف كتابة :جيعلوإ إبتاكري وإلصوإب :جيعلوإ إبتاكري وإلتوصيف :إس تخدإ مهزة
إلقطع يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل.
إخلطاء إلساد يف كتابة :من إحدى وسائل وإلصوإب :من إحدى وسائل وإلتوصيف :إس تخدإ
مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع.
إخلطاء إلسابع يف كتابة :إالمتحان وإلصوإب :الامتحان وإلتوصيف :إس تخدإ مهزة إلقطع يف س ياق
يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل.
إخلطاء إلثامن يف كتابة :طريقة إلبحث إليت إس تخدمه إلباحث وإلصوإب :طريقة إلبحث إليت إس تخدمه
إلباحث وإلتوصيف :إس تخدإ مهزة إلقطع يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل.
إخلطاء إلتاسع يف كتابة :من إس تبياانت وإلصوإب :من إس تبياانت وإلتوصيف :إس تخدإ مهزة إلقطع
يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل.
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إخلطاء إلعارش يف كتابة :إما وإلصوإب :أأما وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض
إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع.
إخلطاء إحلادى عرش يف كتابة :مبدرسة "إلفضالء" إلثانوية الاسالمية وإلصوإب :مبدرسة "إلفضالء"
إلثانوية إالسالمية وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة
إلقطع.
إخلطاء إلثاىن عرش يف كتابة :وإجناز إ ألهدإف إلتعلميية وإلصوإب :وإجناز إ ألهدإف إلتعلميية
وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع
إخلطاء إلثالث عرش يف كتابة :عند ما يمت إالتصال بني إلفرد وإلصوإب :عند ما يمت إالتصال
وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلقطع يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل
إخلطاء إلرإبع عرش يف كتابة :وإلبيئة إالجامتعية إحمليطة وإلصوإب :وإلبيئة الاجامتعية إحمليطة
وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلقطع يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل وإلتصنيف :مهزة إلوصل
إخلطاء إخلامس عرش يف كتابة :إن إلالك من إحد إملهارإت وإلصوإب :إن إلالك من أأحد إملهارإت
وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع.
إخلطاء إلساد عرش يف كتابة :مرجعة إنشطة إلتدريس ية وإلصوإب :مرجعة أأنشطة إلتدريس ية
وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع
إخلطاء إلسابع عرش يف كتابة :يف معلية إلتعلمي إيضا وإلصوإب :مرجعة يف معلية إلتعلمي أأيضا
وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع
إخلطاء إلثامن عرش يف كتابة :طريقة إلتعلميية إن جيب وإلصوإب :طريقة إلتعلميية أأن جيب
وإلتوصيف إس تخدإ مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع
إخلطاء إلتاسع عرش يف كتابة :وقوة إخوة وإلصوإب :طريقة إلتعلميية أأن جيب وإلتوصيف إس تخدإ
مهزة إلوصل يف س ياق يقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع وإلتصنيف :مهزة إلقطع
تفسري إ ألخطاء
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إستنادإ إىل إ ألخطاء إملهكورة أأعاله فرست إلباحثة فامي ييل :بع

مؤلف رسائل إجلامعى خرجي

 ١٣٦٥مل كمتكن من قوإعد إللغة إلعربية و مه يس تعجلون أأثناء كتابة إلرسائل إجلامعية.
إلنس بة إملئوية
أأما ملعرفة إلنس بة إملئوية فاس تخدمت إلباحثة رمز إلنس بة إملئوية ويه :
P = (F/N) X ٦٣٣%

إلرمق

إلتصنيف

F

٦

مهزة إلقطع

٦٦١

٢

مهزة إلوصل

٥٦

إلاكمل

)P (%

)N (:

١٩
٦١١

%٦٣٣x

٠٦
٦٣٣

٦١٩

خالصة
إن إ ألخطاء إالمالئية إملوجودة يف إلبحوث إليت حبثهتا إلباحثة يه تتكون من  :إس تخدإ مهزة إلوصل يف
لكمة تقتيض إس تخدإ مهزة إلقطع و إس تخدإ مهزة إلقطع يف لكمة تقتيض إس تخدإ مهزة إلوصل .إن تصويبات
إ ألخطاء يه تتعلق مبا اكن يف إ ألخطاء إملهكورة و أأكرثها يف كتابة مهزة إلقطع إليت تصل تصويباهتا إىل قدرة  ١٩يف
إملئة وإلباقية يه يف كتابة مهزة إلوصل إليت تصل تصويباهتا إىل قدرة  ٠٦يف إملئة .إن تفاسري إ ألخطاء يه ما ييل
 :بع

مؤلف رسائل إجلامعى خرجي  ١٣٦٥مل كمتكن من قوإعد إللغة إلعربية و مه يس تعجلون أأثناء كتابة

إلرسائل إجلامعية
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