
 

 

 

 

 البيئة اللغوية على الطالبات اجلديدات يف التكيف  سيكولوجية

 للبنات مبراتبورا بكاليمنتان اجلنوبية اإلسالمي يف معهد دار اذلجرة

 

 

 الرمحي إعداد: مارية

 ٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٤١رقم القيد: 

 

 جامعة أنتاسارى اإلسالمية احلكومية

 كلية الرتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية

 بنجرماسني

٠٠٠٠/٠٢٢٠
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 البيئة اللغوية على الطالبات اجلديدات يف التكيف  يكولوجيةس 

 للبنات مبراتبورا بكاليمنتان اجلنوبية اإلسالمي يف معهد دار اذلجرة

 

 

 البحت العلمي

 مقدـ الستيفاء بعض الشركط الالزمة

 لنيل درجة السرجاان 

 يف تعليم اللغة العربية

 

 الرمحي إعداد: مارية

 ٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٤١رقم القيد: 

 

 جامعة أنتاسارى اإلسالمية احلكومية

 كلية الرتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية

 بنجرماسني
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 ادلناقشة جلنة طرف من االعتماد
 البيئة على التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية": بعنواف العلمي البحث
ذم  ال ،"اجلنوبية بكاليمنتان امبرتبور  للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد يف اللغوية

 اىذ عن الباحثة دافعت قد. ٖٕٕٙٓٓٓٓٔٓٚٔ :القيد رقممارية الرمحى،  كتبتو
 اللغة تعليم يف السرجاان درجة لنيل شرطا قبولو كتقرر ادلناقشة جلنة أماـ ،العلمي البحث

 العربية، كذلك يف:

 األربعاء : اليـو 
 ـٕٕٔٓيونيو  ٜ : التاريج

 A/ ٢ٕٓٔٚٛ : جةر كيكوف مقبوال بد
 التعليمك عميدة كلية الًتبية 

 جبامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 

 ادلاجستري ،ذة الدكتورة احلاجة جويريةااألست

 ٕٖٜٜٗٓٓٓٙٛٔٙٓٔٓٓٙٔرقم التوظيف: 

 ةتتكوف جلنة ادلناقشة من السادة األساتذك 

 التوقيع االسم
  الدكتور أمحد مرادي، ادلاجستري

  مطمئنة، ادلاجستريالدكتوراه إان 
  خملص أنصاري، ادلاجستري
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 البحث  ملخص

 اللغوية البيئة على التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية .ـٕٕٔٓ الرمحى، ريةما
 البحث .اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب اإلسالمي للبنات اذلجرة دار معهد يف

 ادلاجستَت، مرادم أمحد الدكتور :األكؿ ادلشرؼ .العربية اللغة تعليم قسم .العلمى
 .ادلاجستَت أنصارم سللص :الثاين ادلشرؼ

 .اللغوية البيئة التكيف، اجلديدات، الطالبات سكولوجية،  :الرئيسة الكلمات

 التكيف يف اجلديدات الطالبات سيكولوجية عنالباحثة تقدـ  العلمي البحث ايف ىذ
 .اجلنوبية اليمنتافدبربابورا بك للبنات اإلسالمياذلجرة  دار معهد يف اللغوية البيئة على

 خلفيات من كنا عهدادل يدخلن التال يداتاجلد اتبالالط أف البحث ىذا يف كادلشكلة
 ادلهاراتيهن لد اللغوية البيئة إنشاء مت .ةوياللغ يئةلبا مع التكيف نكعليه سلتلفة تعليمية
 من العديد نلديه ،اجلديدات للطالبات كخاصة تطبيقها، يف كلكن ،للطالبات اللغوية

 ميكانيكي بشكل تتم ال اللغوية األنشطة ألف للغاية شلتعة الظاىرة ىذه .النفسية العقبات
 سيكولوجية دلعرفة العلمي ا البحثىذ من األىداؼ ك .عقلينا أيضنا ربدث بل فحسب،
 للبنات اذلجرة اإلسالمي دار عهدم يف اللغوية البيئة على التكيف يف اجلديدات الطالبات

 .التكيف يف انفسهنا تؤثر اليت العوامل أيضا  ،اجلنوبية كاليمنتاف مربابورا
ا ىذ يف لباحثةا استخدمتو الذم ادلنهج كأما ادليداين، البحث ىو البحث ىذا نوع 

 جلمع ادلستخدمة كاألساليب ،يكربليله الكيفي ابدلدخل صفيالو  نهجادل ىو البحث
 سيكولوجية ىو البحث ىذا يف ادلوضوع .كالتوثيق كادلقابلة، ادلالحظة، ىي البياانت

 للبنات اذلجرة اإلسالمي دار عهدم يف اللغوية البيئة على التكيف يف اجلديدات الطالبات
 الصف يف اجلديدات الطالبات ىي البحث ىذا ذايت اما .اجلنوبية كاليمنتاف مربابورا
 .للبنات دبعهد دار اذلجرة اإلسالمي السابع



 

 و
 

 

 يداتاجلد الطالبات مع التكيف يف اتبالالط سيكولوجية فإف البحث، نتائج ىلإ ااستناد
 يعةالب أنشطة الذم الناس بعض يعتقد سلتلفة، تعليمية خلفيات مع ألنو يةو للغ متنوعة

 من نفسو، الوقت كيف .جدا شلتع ىو النشاط ىذا أف يعتقد من أيضنا كىناؾ صعبة لغويةا
 كاخلوؼ التوتر مشاعر أم القلق، البداية يف اللغوية األنشطة ستسبب النفسية، الناحية
 تؤثر اليت العوامل زبتلف .العربية اللغة إتقاف إعاقة إىل يؤدم شلا مواجهتها، عند كالقلق

من  البيئية العوامل كىي هناعلي تؤثر عوامل ثالثة فهناؾ أيضنا، الطالبات نفسية على
 .سابقنا ادلستخدمة اللغة أك التعليمية اخللفية كعوامل ايتخر اال تدقااالص أك باتالالط
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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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 شعار
 
 

ُلَونَُّكمْ  نَ  ِبَشْيء   َكلَػنَػبػْ نَ  َكنَػْقص   َكاجْلُػْوعِ  اخْلَػْوؼِ  مِّ   ااْلَْمَواؿِ  مِّ
رِ  ۗ   َكالثََّمٰرتِ  ُفسِ نػْ َكااْلَ  ِبِْينَ  َكَبشِّ   الصّٰ

(٘٘ٔ: لبقرة)ا  
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 إىداء
 

 العلمي البحث اىذ أقدـ 
 .هللا حفظها حب النساء عندم كىي أمي احملبوبةأ إىل 
 .هللا حفظو كىو أيب احملبوب أحب الرجاؿ عندم كإىل 

 .بوبتُتاحمل صغَتتُتال أخيتّ  كإىل 

 .هللا كجزاكم لكم جزيال شكرا أقوؿ
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 شكر و تقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
خبَت نيب أرسل. أنزؿ كتابو احلمد هللا الذم أكـر عباده خبَت كتاب أنزؿ، كشرفهم 

ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو كصحبو  دمحمسيدان . ك أرسل بو من أعقل يؤمن بوبلساف عريب مبُت ل
 كبعد.  ػلب إىل أمتو. . أفصح من ينطق بو، كخَت منكسلم

إف هللا الذم أعطى الباحثة نعمة عظيمة حىت تستطيع أف تتم البحث العلمي 
ان يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية شرطا لنيل درجة السرجا

سكولوجية الطالبات اجلديدات على البيئة اللغوية يف معهد دار اذلجرة بعنواف "
 "كاليمنتان اجلنوبية.براتبوراا مبللبنات اإلسالمي 

 كيف ىذه ادلناسبة النفسية الباحثة شكرا جزيال ِؿ:

كتور احلاج رليب الرمحن ادلاجستَت كمدير فضيلة ادلكـر األستاذ الد  -ٔ
 جامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.

فضيلة ادلكرمة األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية، ادلاجستَت كعميدة كلية  -ٕ
 جامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.الًتبية كالتعليم 

تعليم اللغة العربية كلية رئيس قسم  حسب هللا ادلاجستَت فضيلة ادلكـر -ٖ
ق الرمحن ادلاجستَت سكرتَت لقسم تعليم اللغة العربية ي، كالدكتور توفالًتبية

 التعليم جامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.يف كلية الًتبية 
ادلاجستَت كادلشرؼ  الدكتور أمحد مرادمفضيلة ادلكرمُت ادلشرؼ األكؿ  -ٗ

تَت علي إرشادعلا يف كتابة ىذا البحث ادلاجس لص أنصارمالثاين سل
 العلمي.
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فضيلة ادلكرمُت مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  -٘
 كالتعليم جامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت. 

فضيلة ادلكـر رئيس معهد دار اذلجرة اإلسالمي للبنات مربابورا كاليمنتاف  -ٙ
 مود.احمل كس احلاج الكياىي دمحم نصراجلنوبية، الدكتورند

مجيع ادلدرسُت كادلوظفُت كالطالبات كرئيسة ادلدرسة  فضيلة ادلكرمُت -ٚ
 ادلتوسطة معهد دار اذلجرة للبنات مربابورا كاليمنتاف اجلنوبية.

أعطوين األصدقاء الذين  كجلميع ُْت الغاليػَ  كالشكر اجلزيل لوالدمّ  -ٛ
 .ابة ىذا البحث العلميللباحثة يف كت يهاتالتوجساعدات ك ادل

كإذا كجد بعض األخطاء كالنقصاف لدل الباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي، 
 حثة ابقًتاحات إصالحية.احوا للبكما أحسن للقارئُت أف يفًت 

 . آمُتعاـبوجو  ذا البحث العلمي للباحثة خاصة كللقارئُتهبعسى هللا أف ينفع 
 .ايرب العادلُت

 
 ٕٕٔٓ مايو ٕٙ بنجرماسُت،

   الباحثة
 
 

   مارية الرمحى
ٕٕٖٔٚٓٔٓٓٓٓٙ  
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 توتتاحمل
  الصفحة         ادلوضوع

 أ ......................................................... زلتوايت البحث

 ب ............................................................ إقرار الطالبة

 ج ................................................................ ادلوافقة

 د ........................................... طرؼ جلنة ادلناقشة مناالعتماد 

 ق ........................................................ ملخص البحث

 ز ......................................... ملخص البحث ابللغة اإلندكنيسية

 ح ................................................................. شعار

 ط ................................................................. إىداء

 م ........................................................... شكر كتقدير

 ؿ ............................................................... زلتوايت

 ؼ ......................................................... كؿاقائمة اجلد

 الباب األول

 ادلقدمة 

  ٔ .....................................................البحث   خلفية . أ
 ٛ .................................................. تحديد اإلجرائيال .ب



 

 م
 

 

 ٕٔ ...................................................... البحثج. أسئلة 

  ٖٔ .................................................... أىداؼ البحث .د 

 ٖٔ ....................................................... أعلية البحث ق.

 ٖٔ .................................................. بقةادراسات السال ك.

 ٙٔ ...................................................... ىيكل البحث ز.

 الباب الثاين

 ياإلطار الناظر 

 ٛٔ ................................................... الغوايت النفسية . أ
 ٛٔ ............................................... . اللغوايت النفسيةٔ

 ٕ٘ ......................................... . نطاؽ اللغوايت النفسيةٕ

 ٕٙ .................................. . اكتساب اللغة من منظور نفسيٖ

 ٕٚ ........................................................... الطلبةب. ا

 ٕٚ ............................................... طلبةتعريف ال. ٔ

 ٕٛ ........................................................... . التكيفج
 ٕٛ ............................................. . تعريف التكيفٔ

 ٜٕ .............................. . خصائص التكيف الذايت الفعاؿٕ

 ٕٖ ................................ َت الفعاؿغ. خصائص التكيف ٖ

 ٖٖ ........................................................ ئة اللغويةيالب .د



 

 ن
 

 

 ٖٖ ......................................... البيئة اللغويةتعريف . ٔ

 ٖ٘ .......................................... . أقساـ البيئة اللغويةٕ

 ٖٙ ...................................... تعليم اللغةب. عالقة البيئة ٖ

 ٖٛ ............................................................. عهدم ق.

 الباب الثالث

 منهجية البحث

 ٖٗ ...............................................  وك مدخل البحثنوع  أ.

 ٗٗ .................................................... تصميم البحث .ب

 ٗٗ ............................................. ج. ذايت البحث كموضوعو

 ٘ٗ ................................................. كمصادرىا د. البياانت

 ٚٗ ............................................... ق. أساليب مجع البياانت

 ٜٗ .............................................  أسلوب ربليل البياانت ك.

 رابعالباب ال

 حليلهاتتقدمي البياانت وال

 ٔ٘ ......................................... البحثموجزة عن ميداف  حملةأ. 

 باريخ نشأة ادلدرسة ادلتوسطة يف معهد دار اذلجرة اإلسالمي .ٔ

 ٔ٘ ..................................................... للبنات 



 

 س
 

 

 ٗ٘ ........... . ادلعهد كمدرسة ادلتوسطة دار اذلجرة اإلسالمي للبناتٕ

. الركؤية كالبعثة كالشعار كمخسة كأىداؼ معهد دار اذلجرة للبنات ٖ
 ٙ٘ .......................... كمدرسة ادلتوسطة دار اذلجرة للبنات

 ٛ٘ ........................................... رللس ادلؤسسات. ٗ

. أحواؿ ادلدرسُت كالطالبات كادلوظفوف دبعهد دار اذلجرة اإلسلمي ٘
 ٜ٘ .................................................... للبنات

 ٜ٘ ............. . أحواؿ الطالبات دبعهد دار اذلجرة اإلسالمي للبناتٙ

 ٓٙ ................. . أحواؿ ادلباين دبهد دار اذلجرة اإلسالمي للبناتٚ

 ٓٙ .................................................... ب. تقدًن البياانت

 اللغوية التكيف على البيئة. سيكولوجية الطالبات اجلديدات يف ٔ
 ٓٙ ........................ دار اذلجرة اإلسالمي للبناتمعهد يف 

يف دار  اللغوية البيئة بتطبيقتكيف الطالبات اجلديدات  ( أ
 ٓٙ .................................. اذلجرة اإلسالمي للبنات

 اللغوية سيكولوجية الطالبات اجلديدات يف التكيف على البيئة ( ب
 ٔٚ ...................... دار اذلجرة اإلسالمي للبناتيف معهد 

سيكولوجية الطالبات اجلديدات يف التكيف على . العوامل ادلؤثرة ٕ
 ٖٚ ............. دار اذلجرة اإلسالمي للبناتمعهد يف اللغوية البيئة 

 ٙٚ ..................................................... ج. ربليل البياانت
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  يف اللغوية . سيكولوجية الطالبات اجلديدات يف التكيف على البيئة ٔ
 ٚٚ ............................. دار اذلجرة اإلسالمي للبناتمعهد 

دار  معهد يف غويةالل البيئة بتطبيقتكيف الطالبات اجلديدات  ( أ
 ٚٚ .................................. اذلجرة اإلسالمي للبنات

  اللغويةسيكولوجية الطالبات اجلديدات يف التكيف على البيئة  ( ب
 ٓٛ ....................... دار اذلجرة اإلسالمي للبناتيف معهد 

. العوامل ادلؤثرة سيكولوجية الطالبات اجلديدات يف التكيف على ٕ
 ٔٛ ............. دار اذلجرة اإلسالمي للبنات معهد يفاللغوية البيئة 

 ام الباب اخل

 اخلامتة

 ٙٛ ............................................... خالصة نتائج البحث . أ

 ٚٛ .................................................. توصيات البحث .ب

 قائمة ادلصادر وادلراجع

 ادلالحق

 ةحثاالسرية الذاتية للب
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 ولاقائمة اجلد

 
 صفحة موضوع رقم
 ٙٗ اانتيكمصادر البياانت كأساليب مجع البت مصفوفة البياان ٔ.ٖ
 ٖ٘ ادلعهد كمدرسة ادلتوسطة دار اذلجرة للبنات ٔ.ٗ
 ٙ٘ رللس ادلؤسسات ٕ.ٗ

ادلدرسُت كالطالبات كادلوظفوف دبعهد دار اذلجرة  أحواؿ ٖ.ٗ
 ٛ٘ مي للبناتاإلسال

 

 

 


