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ملخص البحث
مارية الرمحىٕٕٓٔ ،ـ .سيكولوجية الطالبات اجلديدات يف التكيف على البيئة اللغوية
يف معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات دبربابورا بكاليمنتاف اجلنوبية .البحث
العلمى .قسم تعليم اللغة العربية .ادلشرؼ األكؿ :الدكتور أمحد مرادم ادلاجستَت،
ادلشرؼ الثاين :سللص أنصارم ادلاجستَت.
الكلمات الرئيسة :سكولوجية ،الطالبات اجلديدات ،التكيف ،البيئة اللغوية.
يف ىذا البحث العلمي تقدـ الباحثة عن سيكولوجية الطالبات اجلديدات يف التكيف
على البيئة اللغوية يف معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات دبربابورا بكاليمنتاف اجلنوبية.
كادلشكلة يف ىذا البحث أف الطالبات اجلديدات الالت يدخلن ادلعهد كنا من خلفيات
تعليمية سلتلفة كعليهن التكيف معا لبيئة اللغوية .مت إنشاء البيئة اللغوية لديهن ادلهارات
اللغوية للطالبات ،كلكن يف تطبيقها ،كخاصة للطالبات اجلديدات ،لديهن العديد من
العقبات النفسية .ىذه الظاىرة شلتعة للغاية ألف األنشطة اللغوية ال تتم بشكل ميكانيكي
أيضا عقلينا .ك األىداؼ من ىذا البحث العلمي دلعرفة سيكولوجية
فحسب ،بل ربدث ن
الطالبات اجلديدات يف التكيف على البيئة اللغوية يف معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات
مربابورا كاليمنتاف اجلنوبية ،أيضا العوامل اليت تؤثر انفسهنا يف التكيف.
نوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين ،كأما ادلنهج الذم استخدمتو الباحثة يف ىذا
البحث ىو ادلنهج الوصفي ابدلدخل الكيفي كربليلهي ،كاألساليب ادلستخدمة جلمع
البياانت ىي ادلالحظة ،كادلقابلة ،كالتوثيق .ادلوضوع يف ىذا البحث ىو سيكولوجية
الطالبات اجلديدات يف التكيف على البيئة اللغوية يف معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات
مربابورا كاليمنتاف اجلنوبية .اما ذايت ىذا البحث ىي الطالبات اجلديدات يف الصف
السابع دبعهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات.

ه

استنادا إىل نتائج البحث ،فإف سيكولوجية الطالبات يف التكيف مع الطالبات اجلديدات
متنوعة للغوية ألنو مع خلفيات تعليمية سلتلفة ،يعتقد بعض الناس الذم أنشطة البيعة
أيضا من يعتقد أف ىذا النشاط ىو شلتع جدا .كيف الوقت نفسو ،من
الغوية صعبة كىناؾ ن
الناحية النفسية ،ستسبب األنشطة اللغوية يف البداية القلق ،أم مشاعر التوتر كاخلوؼ
كالقلق عند مواجهتها ،شلا يؤدم إىل إعاقة إتقاف اللغة العربية .زبتلف العوامل اليت تؤثر
أيضا ،فهناؾ ثالثة عوامل تؤثر عليهنا كىي العوامل البيئية من
على نفسية الطالبات ن
الطالبات أك الصادقات االخرايت كعوامل اخللفية التعليمية أك اللغة ادلستخدمة ساب نقا.
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Skripsi ini menyajikan tentang Psikologis Santri Baru dalam Penyesuaian
Biiah Lughawiyyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri Martapura
Kalimantan Selatan, masalah dalam penelitian ini adalah bahwasanya santri baru
yang masuk pondok pesantren berasal dari latar belakang pendidikan yang
berbeda dan harus menyesuaikan diri dalam lingkungan bahasa. Lingkungan
bahasa diciptakan guna menunjang kemampuan berbahasa bagi santri tetapi dalam
penerapannya terutama pada santri baru memiliki beberapa kendala terutama dari
psikologis. Fenomena ini sangat menarik karena kegiatan berbahasa bukan hanya
berlangsung secara mekanistik tetapi juga berlangsung secara mentalistik. Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui Psikologis Santri Baru dalam Penyesuaian.
Biiah Lughawiyyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri Martapura
Kalimantan Selatan, juga faktor-faktor yang mempengaruhi psikologis santri
dalam penyesuaian.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis. Proses
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Objek penelitian ini Psikologis Santri Baru dalam Penyesuaian Biiah
Lughawiyyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri Martapura Kalimantan
Selatan. Sedangkan subjek penelitian adalah santri baru kelas 7 di Pondok
Pesantren Darul Hijrah Puteri.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa psikologis santri dalam penyesuaian
diri santri baru sangat beragam karena dengan latar belakang pendidikan yang
juga beragam, sebagian ada yang menganggap kegiatan biiah lughawiyyah itu
sulit dan susah dan ada juga yang berpendapat kalau kegiatan itu sangat
menyenangkan. Sedangkan dari sisi psikologis memang kegiatan berbahasa pada
awalnya akan menimbulkan kecemasan yaitu perasaan tegang, takut dan gelisah
ketika menghadapi, hal ini yang menyebabkan penguasaan terhadap bahasa Arab
menjadi terhambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologis santri pun
beragam, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi yaitu; faktor lingkungan, santri
lain atau teman dan faktor latar belakang pendidikan atau bahasa yang
sebelumnya yang digunakan.
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ِ
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س َكالث ََّم ٰر ِت ۗ َكبَ ِّش ِر ّٰ
الصِ ِِبيْ َن 
(البقرة)ٔ٘٘ :
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إىداء
أقدـ ىذا البحث العلمي
إىل أحب النساء عندم كىي أمي احملبوبة حفظها هللا.
كإىل أحب الرجاؿ عندم كىو أيب احملبوب حفظو هللا.
أخيت الصغَتتُت احملبوبتُت.
كإىل ّ

أقوؿ شكرا جزيال لكم كجزاكم هللا.

ط

شكر و تقدير
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هللا الذم أكرـ عباده خبَت كتاب أنزؿ ،كشرفهم خبَت نيب أرسل .أنزؿ كتابو
بلساف عريب مبُت ليؤمن بو من أعقل .ك أرسل بو سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو كصحبو
كسلم .أفصح من ينطق بو ،كخَت من ػلب إىل أمتو .كبعد.
إف هللا الذم أعطى الباحثة نعمة عظيمة حىت تستطيع أف تتم البحث العلمي
شرطا لنيل درجة السرجاان يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية
بعنواف "سكولوجية الطالبات اجلديدات على البيئة اللغوية يف معهد دار اذلجرة
اإلسالمي للبنات مبراتبوراا بكاليمنتان اجلنوبية".
كيف ىذه ادلناسبة النفسية الباحثة شكرا جزيال ِؿ:
ٔ -فضيلة ادلكرـ األستاذ الدكتور احلاج رليب الرمحن ادلاجستَت كمدير
جامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.
ٕ -فضيلة ادلكرمة األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية ،ادلاجستَت كعميدة كلية
الًتبية كالتعليم جامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.
ٖ -فضيلة ادلكرـ حسب هللا ادلاجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية
الًتبية ،كالدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت سكرتَت لقسم تعليم اللغة العربية
يف كلية الًتبية التعليم جامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.
ٗ -فضيلة ادلكرمُت ادلشرؼ األكؿ الدكتور أمحد مرادم ادلاجستَت كادلشرؼ
الثاين سللص أنصارم ادلاجستَت علي إرشادعلا يف كتابة ىذا البحث
العلمي.

ي

٘ -فضيلة ادلكرمُت مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية
كالتعليم جامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.
 -ٙفضيلة ادلكرـ رئيس معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات مربابورا كاليمنتاف
اجلنوبية ،الدكتورندكس احلاج الكياىي دمحم نصر احملمود.
 -ٚفضيلة ادلكرمُت مجيع ادلدرسُت كادلوظفُت كالطالبات كرئيسة ادلدرسة
ادلتوسطة معهد دار اذلجرة للبنات مربابورا كاليمنتاف اجلنوبية.
الدم الغاليَػ ُْت كجلميع األصدقاء الذين أعطوين
 -ٛكالشكر اجلزيل لو ّ
ادلساعدات كالتوجيهات للباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي.
كإذا كجد بعض األخطاء كالنقصاف لدل الباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي،
كما أحسن للقارئُت أف يفًتحوا للباحثة ابقًتاحات إصالحية.
عسى هللا أف ينفع هبذا البحث العلمي للباحثة خاصة كللقارئُت بوجو عاـ .آمُت
ايرب العادلُت.
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