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ABSTRAK

SuciIkaRahmi, (2016):AnalisisTentangpenyimpangankalamkhabari( kalimatberita )
darikeadaanlawanbicaradidalamsurat at-
taubahdanpelaksanaanpembelajarannya di Madrasah
AliyahPesantren Al MunawwarahPekanbaru

Al-Qur’an adalah petunjuk otentik yang diberikan Sang Pencipta untuk kemashlahatan
ciptaanNya (baca: manusia).  Ia diturunkan dengan berbahasa Arab dan memiliki uslub-uslub yang
mengandung mukjizat dan susunan kata yang indah melebihi uslub-uslub Bahasa Arab yang ada
dewasa ini. Untuk memahami Al-Qur’an dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab khususnya
ilmu Balaghah, dan diantaranya kalam khabari ( kalimat berita ). Oleh sebab itu, peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Analisis tentang bentuk-bentuk penyimpangan kalam khabari (
kalimat berita) dari keadaan lawan bicara didalam surat attaubah dan pelaksanaan pembelajarannya di
Madrasah Aliyah Pesantren Al munawwarah Pekanbaru

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalahBagaimana bentuk-bentuk penyimpangan
kalam khabari didalam surat attaubah, apa saja bentuk-bentuk kalam khabari dan bagaimana
pelaksanaan pembelajarannya di Madrasah Aliyah Pesantren Al Munawwarah Pekanbaru. Dan tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan kalam khabari
didalam surat at taubah, mengetahui apa saja kalam khabari didalam surat at-taubah dan bagaimana
pelaksanaan pembelajarannya di Madrasah Aliyah pesantren Almunawwarah Pekanbaru.

Adapun objek penelitian ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan kalam khabari dan
pelaksanaan pembelajarannya di Madrasah Aliyah Pesantren Al Munawwarah Pekanbaru.
Dalampenelitianinipenelitimenggunakansumber data, terdiridarisumber primer dansumberskunder
yang berhubungandenganobjekpenelitian.Metodedalammengumpulkan data
menggunakanbahsunmaktabiyyun, denganmetodeobservasisertamembacabuku-buku yang
berkaitandenganjuduldanmetodewawancara.Sedangkanmetodeanalisis data yang
digunakanpadapenelitianiniadalahanalisisisikitab (Content Analisis) denganmenggunakantable
danDeskriptifKualitatif

Setelah peneliti melaksanakan penelitian terhadap Al-Qur’an dan Sekolah, maka diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat yang mengandung bentuk-bentukpenyimpangankalamkhabari32 ayat. Dari 32 ayat
tersebut maka terbagi menjadi:

- Ayat-ayat yang mengandungtentangposisikhaliAz-zihnimenempatiposisiAl
MutaraddidAssaail16ayat

- Ayat-ayat yang mengandungtentangposisiMunkarmenempatiposisighairulmunkir14
ayat

- Ayat-ayat yang mengandungtentangposisighairulmunkirmenempatiposisiMunkar2ayat
2. Adapunkalamkhabarididalamsurat at taubahterdapattigabagian, yaitu: kalamibtidaisebanyak

16ayat, thalabisebanyak 14 ayat, daninkarisebanyak2ayat.
3. Pelaksanaan pembelajaran bentuk-bentuk penyimpangan kalam khabari di madrasah aliyah

pesantren Al Munawwarah Pekanbaru  menggunakan metode qowaid wattarjamah
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ABSTRACT

SuciIkaRahmi, (2016): The Analysis About the kind of crimes of kalamkhabari from
the situation of the interlocutor in the surahattaubah and the
implementionof  the learning at Islamic senior high school
almunawarohpekanbaru

Alquran is a authentic guidancethat Allah sent down for all mankinds. Alquran is
sent down with Arabic language, it has Uslubs miracle that contain a miracle and beautiful
structure that exceeduslub-uslub of Arabic Language which is used for this currently time. To
understand Al-Qur’an need mastery in Arabic grammar especelly Balaghah science, one of
them is KalamKhabari with kalamkhabari. So that, the writer feel interest to do research with
a title“The Analysis About the kind of crimes of kalamhabari from the situation of the
interlocutor in the surah of attaubah and the implemention of  its learning at Islamic senior
high school al munawarohpekanbaru”.

Formulation of the problem in this research is about how about the kind of crimes of
kalamhabari in the surah of attaubah and what kind of the kalamkhabari in surah attaubah is
and how is the implemention of  the learning at Islamic senior high school al
munawarohpekanbaru and the goal of the research is  to know how about the kind of crimes
of kalamhabari in the surah of attaubah and to know what kind of the kalamkhabari in surah
attaubah is and to know how is the implemention of  the learning at Islamic senior high
school al munawarohpekanbaru and the goal of the research is

Furthermore, object of this research is the kind of crimes of kalamkhabariand the
implemention of  the learning at Islamic senior high school al munawarohpekanbaru. In this
research, the researcher uses prime and secondary resources that relate to this research object.

Method used in data collecting is sheet of library research data uses observation
method and read the books that that correlate to the title. While method used in data analysis
is content analysis by using table and interview method

After that, the researcher implements the research toward Alquran and school, so it is
concluded as:

1. The Verses of Al-Qur’anthe kind of crimes of kalamhabariis 32 verses. They are
classified to:
- The position khaliazzihni is belong to mutaraddid as sail is 16 verses
- The position munkar is belong to ghairulmunkar is 14 verses
- The position ghairulmunkar is belong to munkar is 2 verses

2. There is kalamkhabari in surah attaubah . there are three kinds : ibtidai is16 verses,
thalabiis 14 verses and inkari is 2 verses

3. the implemention of  the learning at Islamic senior high school al
munawarohpekanbaruuse qowaidwattarjamah method
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ملخص

دراسة وصفية تحليلية عن وجوه خروج الكالم الخبري عن   ):2016إيكا رحمي (سوجي
مقتضى الظاهر في سورة التوبة و تنفيذ تعليمها في المدرسة 

الثانوية األهلية معهد المنورة اإلسالمي بكنبارو
ليب أساالقرآن هو اهلدى الذي أنزل اهللا ملصلحة الناس مجيعا. واهللا جعل القرآن العريب وفيه 

معجزة وتراكيب جذابة فوق أساليب اللغة العربية املستخدمة اليوم. ولفهم القرآن خيتاج إىل إستيعاب 
علوم اللغة العربية وخباصة علم البالغة، منها كالم خربي. لذلك إختارت الباحثة بقيام البحث حتت 

الظاهر يف سورة التوبة و دراسة وصفية حتليلية عن وجوه خروج الكالم اخلربي عن   مقتضى املوضوع "
". تنفيذ تعليمها يف املدرسة الثانوية األهلية معهد املنورة اإلسالمي بكنبارو

فيه كيف وجوه خروج الكالم اخلربي يف سورة التوبة و ما هي أضراب الكالم أسئلة البحث 
اخلربي يف سورة التوبة و كيف تنفيذ تعليمها يف املدرسة الثانوية األهلية معهد املنورة اإلسالمي بكنبارو. 

ضراب وأما أهداف هذا البحث ملعرفة كيف وجوه خروج الكالم اخلربي يف سورة التوبة و ملعرفة ما هي أ
الكالم اخلربي يف سورة التوبة و ملعرفة كيف تنفيذ تعليمها يف املدرسة الثانوية األهلية معهد املنورة 

اإلسالمي بكنبارو. 

وموضوع هذا البحث هو وجوه خروج الكالم اخلربي و تنفيذ تعليمها يف املدرسة الثانوية 
مصدر البيانات يتكون من تستخدم الباحثةويف هذا التحليل األهلية معهد املنورة اإلسالمي بكنبارو. 

مصدر متهيدي ومصدر ثانوي اللذين يتعلقان مبوضوع البحث. والطريقة يف مجع البيانات بإستخدام 
حبث مكتيب بطريقة املراقبة وقرأة الكتب املتعلقة باملوضوع. ولكن طريقة حتليل البيانات هي حتليل 

ول و وصفي كيفي ( بإستخدام اجلد)Content analisis(املضمون
deskriptifkualitatif

فتقدم الباحثة اخلالصة كما يلي:املدرسةوالقرآن الكرميوبعد أن حتلل الباحثة يف 



ك

عدد آيات سورة التوبة الىت أتت بوجوه خروج الكالم اخلربي اثنان وثالثون آية، فهي تقسم .1
إىل: 

أية16األيات اليت أتت بأن ينزل خاىل الذهن كاملرتدد السائل- 
أية14األيات اليت أتت بأن املنكر كغري املنكر - 
أية2األيات اليت أتت بأن غري املنكر كاملنكر - 

أية32أضراب الكالم اخلربي .2
أية16اخلربي اإلبتدائي موجود - 
أية14اخلربي الطليب موجود - 
أية2اخلربي اإلنكاري موجود - 
باستخدام طريقة القواعد و الرتمجة.3
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تقديرالشكر و ال

احلمد هللا الذي علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه البيان، والصالة والسالم على سيد ولد 
.صلى اهللا عليه وسلم- عدنان نبينا حممد 

كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة ةالباحثتقد مت
امعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية جلالتعليم بكلية الرتبية و اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

احلكومية برياو.

، لن أوفيكما ميمونةوأمي أبو سهر، أيب والدي احملبوبنييا ا جزيالشكر أقدمو يف هذه املناسبة 
:مث أقول: جزاكما اهللا خرياما جنان األخرة، آمني. فاهللا جيزيك،شكر كّفيكما

.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة منذر هتاميالدكتوراألستاذ .1

اسم اإلسالمية قشريف السلطان الميد كلية الرتبية والتعليم جامعةعاحلاج مسعود زينالدكتور .2
.رياوباحلكومية 

شريف الطان سلالامعة  جلاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور .3
.رياوبسم اإلسالمية احلكومية قا

.الذي أرشدين ودافعين كل الوقتيف كتابة هذا البحثاملاجستري مشريفأمريزال.4

الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية.املشرف األكادمكياملاجستريخليل اهللا .5

اسم اإلسالمية قشريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم املوظفني يف  مجيع احملاضرين و .6
.رياوباحلكومية 



و

زوبري، بودي هريمنطو، تييت نور ياين، حممد يوسف، سري مرينيت، إيالس، :أسريت األحباء.7
الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام  ريفداو، ريزا البيهقيفطريجونيس، نوفريانيس، زهرة سيفتينا 

.كتابة هذا البحث

محمد فجر إنسان و أنوار جوناوان و سبحان فحراجي و عبد رئيس الفصل: األصدقاء احملبوبون.8
رومي سييت أرضينيت، إميا ، سييت ميمنة، مريا ، عملية ، : جوأعضاء الفصل الدراسي ،الغين

، ميجا، مفتاح ،ملكان، إيري، ميزيكا، كيكي، مريدا، أنيس، ديال، رشيدةسوجي فطريا أوتامي، ،
إقبالهالوموان، فضري و 

مرييسا عفيفة حلمي و أفين رمضاين وإصراط اجلنة ووة العصرجنمي:اتباحملبو احلجرةاترفيق.9
و صحابيت احملبوبة نفوسسري وحيوين و حيايت نساء و خري الو مرليايتوليينالفائزوننوروايت و 
خرياين

سلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية عليمقسم تأصحايب األعزاء يف احتاد طالب .10
: فضل، أنوار، عبد الغين، ويندي، لينا،  ألفة، نساء رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

.وغريهم

اسم قشريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية عليمىف قسم تأصدقائي األعزاء.11
.رياوباإلسالمية احلكومية 
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