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(Analisis Kesalahan  Siswi Dalam Penulisan Imla’ Di Pondok Pesantren Modern al-

Amanah Krian Sidoarjo) 

. Dalam pembahasan ini, penulis melakukan penelitian kesalahan imla’ dengan 

menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa pada tulisan siswi kelas dua pondok 

pesantren modern al-amanah krian sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kesalahan apa saja yang terdapat pada tulisan Bahasa Arab Siswa di Pondok Pesantren 

siswi pondok pesantren modern al-amanah krian sidoarjo, sebab terjadinya kesalahan, 

agar tidak berkelanjutan dikemudian hari. 

Peneliti memilih pondok pesantren modern al-amanah krian sidoarjo, karena pondok 

pesantren modern al-amanah krian sidoarjo merupakan salah satu pondok Islam yang 

berkomunikasi sehari hari menggunakan bahasa arab dan bahasa inggis,dan pelajaran 

bahasa arab adalah pelajaran yang diutamakan pada pondok tersebut. dalam penelitian ini 

peneliti menggambil 25 tulisan santri atau siswi kelas dua sekolah menengah pertama 

pondok pesantren modern al-amanah krian sidoarjo untuk dianalisis. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggukanan Metode kualitatif, yakni, peneliti 

menggumpulkan data dari lembar penulisan siswa kelas dua pondok pesantren modern al-

amanah krian sidoarjo. Adapun langkah langkah yang digunakan peneliti untuk 

menganalisis kesalahan yakni Mengumpulka Data Lembar siswa, Mengidentifikasi 

Kesalahan, mendiskripsikan kesalahan, mengklasifikasikan kesalahan, Menjelaskan 

Kesalahan. 

Dari hasil analisis peneliti Menemukan Beberapa Kesalahan Dalam Penulisan Imla’ 

yang dilakukan santri atau siswi kelas dua sekolah menengah pertama Di pondok 

pesantren modern al-amanah krian sidoarjo,  Seperti Dalam Hal Berikut Ini:  

1. Kesalahan Dalam Penggunaan Hamzah Qatha’. 

2. Kesalahan Yang Adakalanya Didalamnya Terdapat Huruf Yang Ditulis Namun 

Tidak Diucapkan, Dan Adakalanya Huruf Yang Diucapkan Namun Tidak Ditulis. 

3. Kesalahan dalam penggunaan Ta’maftuhah 

Dari hasil analisis yang dilakukan, peneliti menemukan penyebab terjadinya 

kesalahan Imla’ yang dilakukan santri kelas dua sekolah menengah pondok pesantren 

modern al-amanah krian sidoarjo yaitu, ketidak tahuan santri akan kaidah bahasa yang 

ditargetkan. 

  


