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 .مصلحين لهذه األمة واليكون مونفيس لخدمة طالبهمن كل غال م عنده
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 2020/ 2/ 25 ،باندونج  
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 ملخص البحث

ي تعليم اللغة العربية واالستفادة منها ف الكريم قرآناملقترضة من الوية السندكلمات ال

 ويينللسند

 (1802731) إراوانرودي 

 

فمن هذه اإلسهامات إثراء السندوية ، بإسهامات كبيرة في بناء املجتمع السندوي  اإلسالمجاء 

على أن بين اللغتين السندوية  والعربية عالقة قوية   دليل  هذاو بالكلمات املقترضة من القرآن،  

معرفة التغيرات الصوتية هدفت إلى هذه الدراسة و  .منذ دخول اإلسالم في أرض سندا

، كما هدفت إلى معرفة من القرآن الكريموالصرفية والداللية في الكلمات السندوية املقترضة 

في إنجاز هذه قد انتهج الباحث و  .للسندويين العربيةعليم اللغة تطرق االستفادة منها في 

وقد استفادت الدراسة من هذا املنهج في تحليل الكلمات التحليلي،  يالدراسة املنهج الوصف

على  اعتمدم السندويةوذلك من خالل املقارنة بين العربية و صوتيا وصرفيا ودالليا، املقترضة 

املعجمين العربي والسندوي، ثم وصف تلك الكلمات وتحليلها، ووضع الباحث هذه الكلمات في 

تعليم و نماذج عدة من االستفادة في تعليم اللغة العربية للسنداويين كنص القراءة والحوار 

فالتغيرات  ،التغيرات الصوتية والصرفية والدالليةوقد أثبتت هذه الدراسة وجود  .األصوات

بالتضعيف والتغيير بإضافة فونيم والتغيير  صوتية تنقسم إلى أربعة: التغيير بالحذفال

الفاعل، ومن  اسماملصدر إلى  اسمل يتحو  والتغيرات الصرفية تشكلت فيوالتغيير باإلبدال. 

 .إلى املفرد، ومن صورة املصدر إلى مصدر آخر صورة املفرد إلى الجمع، ومن صورة الجمع

 ، واالنحراف الدالليي لوالتغيرات الداللية تنقسم إلى ثالثة: التضييق الداللي والتوسع الدال

 يةنامكإإلى  ، كما توصلت الدراسةإضافة إلى أن بعض الكلمات ال يحدث لها أي تغير داللي

، االستفادة من تلك الكلمات في تعليم اللغة العربية للسنداويين بشتى األساليب والطرق 

الصرف وكوضعها في جمل مفيدة ونصوص الحوار ونصوص و كوضعها في تعليم األصوات 

 .القراءة

 .الكلمات املقترضة ،السندوية، تعليم العربية، االستفادة: يةالكلمات املفتاح
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ABSTRAK 

Kata Serapan Sunda yang Berasal dari Alquran dan Pemanfaatannya 

untuk Pengajaran Bahasa Arab bagi Orang Sunda 

Rudi Irawan (1802731) 

Islam datang membawa kontribusi besar untuk membangun masyarakat Sunda. 

Diantaranya, pengayaan kata serapan dari Alquran. Hal ini adalah bukti adanya 

hubungan yang kuat sejak masuknya Islam ke tanah Sunda. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perubahan-perubahan fonologis, morfologis, dan semantis kata-

kata serapan Sunda dari Alquran, dan juga bertujuan mengetahui metode 

pemanfaatannya dalam pengajaran bahasa Arab untuk orang Sunda. Dalam 

menyelesaikan penelitiannya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis kata-kata serapan dari segi fonologis, 

morfologis dan semantisnya. Adapun caranya dengan membandingkan kedua 

bahasa, antara bahasa Arab dan bahasa Sunda dengan menggunakan dua kamus, 

kamus Arab dan kamus Sunda. Kemudian mendeskrifsikan dan menganalisis kata-

kata serapan tersebut, dan berusaha mengaplikasikannya dalam pengajaran bahasa 

Arab untuk orang Sunda dalam bentuk qiraah, hiwar dan pengajaran aswat dan 

sharaf. Hasil penelitian menunjukan adanya perubahan-perubahan kata serapan dari 

segi fonologis, morfologis dan semantis. Perubahan dari segi fonologis terbagi 

menjadi empat: perubahan dengan penghilangan bunyi, pelamahan bunyi, 

penambahan bunyi dan perubahan bunyi. Perubahan dari segi morfologis dapat 

berbentuk perubahan masdar menjadi isim fa’il, mufrad menjadi jama’, jama’ 

menjadi mufrad, dan masdar menjadi masdar lain. Adapun perubahan semantik 

terbagi menjadi tiga, yaitu: penyempitan makna, peluasan makna, dan perubahan 

makna, selain itu ada beberapa kata serapan yang tidak mengalami perubahan 

semantik. Penelitian ini juga menunjukan bahwa Kata-kata serapan ini dapat 

dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa Arab untuk orang Sunda dengan berbagai 

macam cara dan metode, seperti pengajaran aswat, sharaf, pengajaran dalam 

kalimat sempurna, teks hiwar dan teks qiraah. 

Kata Kunci: Pemanfaatan, Pengajaran Bahasa Arab, Kata Serapan, Sunda. 
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ABSTRACK 

The Words of Sundanese Absorption Derived From The Alquran And Its 

Application In The Teaching Of Arabic To The People of Sunda 

Rudi Irawan (1802731) 

 

Islam came to bring a major contribution to develop all society. For example, 

enrichment of words absorption from the Alquran. This is provided by the strong 

relationship (between Islam and Sundanese) since Islam entered Sunda. This study 

aims to find out the phonological, morphological, and semantic changes of 

Sundanese words absorption from the Alquran, and also to determine the method 

of their use in teaching Arabic language for Sundanese. In completing his research, 

the researcher used a descriptive analysis method. This method is used to analyze 

absorption words in terms of phonological, morphological and semantic. The way 

to compare the two languages, using Arabic and Sundanese dictionaries. Then 

describe and analyze the words absorption, and try to apply them in teaching Arabic 

for Sundanese people in the form of qiraah, hiwar and teaching of Aswat and 

Sharaf. The results showed changes in absorption words in terms of phonological, 

morphological and semantic. Changes in phonological terms are divided into four: 

changes with sound removal, sound impairment, addition of sounds and changes in 

sound. Changes in terms of morphology can take the form of infinitive changes into 

isim subject, singular becomes plural, plural becomes singular, and infinitive 

becomes another infinitive. Meanwhile the semantic change is divided into three, 

namely narrowing of meaning, widening of meaning, and change of meaning, in 

addition there are some words absorption that do not experience semantic change. 

This research also showed that these words absorption can be utilized in teaching 

Arabic for Sundanese in various ways and methods, such as teaching aswat, sharaf, 

teaching in perfect sentences, hiwar texts and qiraah texts. 

Keywords: Absorption Words, Sundanese, Teaching Arabic, Utilization. 
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