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 البحث العلمي
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 االعتماد من طرف لجنة المناقشة
معهد ال ىف م الحوار لطالبات الصف العاشرياستراتيجيات تعلالبحث العلمي بعنوان : 

، رقم نور لطيفة: كتبه  ذي، الليمنتان الجنوبيةدار الهجرة للبنات بمرتابورا كا ميالساإل
أمام لجنة  البحث العلمي . قد دافعت الباحثة عن هذ021017171071القيد: 

 شرطا لنيل درجة السرجانا في تعليم اللغة العربية، وتلك في : المناقسة وتقرر قبوله
 ألربعاء ا :     اليوم                 

    7170يونيو  01التاريخ                    : 
 (A) 1728 :  بدرجة     كون مقبواليو 

 كلية التربية والتعليم  ةعميد 
 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية

 

 
 األستاذة الدكتورة الحاجة جويرية الماجستير

 080110100810107111رقم التوظيف : 
 

 لسادات األساتذة:وتتكون لجنة المناقشة من ا
 التوقيع سمالا الرقم

  (ارئيس)مشرففا و  الدكتور توفيق الرحمن الماجستير 0

  )مناقشا( الماجستيرعاشقين نور الدكتور  7

  مناقشا()مشرفا و محمد كامل رما أنصار الماجستير 0
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 ملخص البحث

المعهد  ىف شرم الحوار لطالبات الصف العالياستراتيجيات تع م.7170. نور لطيفة
البحث العلمي، قسم  .اإلسالمي دار الهجرة للبنات بمرتابورا  كاليمنتان الجنوبية

معة أنتساري اإلسالمّية الحكومّية اجوالتعليم،  تعليم اللغة العربية، كلية التربية
اني مشرف الث، المشرف األول : الدكتور توفيق الرحمن الماجستيرال .بنجرماسين

 ل رما أنصار الماجستير: الحاج محمد كام

 الحوار  ،مياستراتيجيات تعل الكلمات الرئيسية :

 فى عاشرلبات الصف الاحوار لطالم ياستراتيجيات تعلا البحث العلمي لمعرقة تهدف هذ
حوار الم يمشكالت في تطبيق استراتيجيات تعللمعرفة ال و المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات

 د اإلسالمي دار الهجرة للبنات لبات الصف العاشر المعهالط
معنى  رسيفتفهم و ل مفتعل بحث ، هوالوصف النوعي هو نوع  البحثالعلمي  البحث اهذ

طالبات من الصف  71البحث هو  ذاتي. الباحثةك اإلنسان في حالة معين وجهة نظر واقعة سلو 
م الحوار ييات تعلاستراتيجموضوع البحث هو  .دار الهجرة للبنات اإلسالمي معهدالعاشر فى ال

: مالحظة، ناتب جمع البياأسالي .دار الهجرة للبنات اإلسالمي معهدال فى لصف العاشرلبات االط
 و التوثيق. مقابلة،

 لبات الصفاحوار لطالم يتعل ( استراتيجيات0البحث تواجد خاتمة أّن ) جةبناًء على نتائ
طريقة  )أ( :ية هستراتيجيات المستعمالاالالمتنوع. المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات فى العاشر

ستعميل لغة بدون ت لغة دليل،قديم مادة اللغة العربية تستعميل ذلك اللغة كلهي مدّرسة ت مباشرة,
طبيق مناسبة تز الضوتى. و هو فيديو حوار معرض بالجها ،مشاهدة فيديو و تطبيق)ب(  الطالبات.

 ثم تطبيق ما تسمع.  حوار،هي االستماع ال ،شفويةالسمعية و الطريقة ال)ج(  مع فيديو.
 فس، الحياء،الن ثقةألن قّلة  حوار هي الخوفالم يمشكالت في تطبيق استراتيجيات تعل( ال7) 

فة الطريقة ، عدم معر ، الشعور بالقلق من قول شيئ بالعربية خشية الوقوع في خطأوضعف الذاكرة
 ار.و قّلة قدرتهم فى الحو  المثلى لقول شيئ بالعربية
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ABSTRAK 
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Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing Dr. Taufiqurrahman, S.Ag., M.Ed. dan 
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Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pembelajaran Hiwar Santriwati 

Kelas X di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri; Untuk mengetahui kendala pada 

penerapan Strategi Pembelajaran Hiwar Santriwati Kelas X di Pondok Pesantren Darul 

Hijrah Puteri. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia 

dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Subjek dalam penelitian ini 

adalah 24 santriwati dari kelas X di Pondok Darul Hijrah Puteri. Objek penelitian adalah 

strategi pembelajaran hiwar kelas X di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri, Kalimantan 

Selatan. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (I) Strategi 

Pembelajaran hiwar santriwati kelas X di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri 

mempunyai beberapa variasi. Strategi yang digunakan:  

a. Metode langsung, yaitu guru menyajikan materi pelajaran Bahasa Arab menggunakan 

bahasa tersebut sebagai Bahasa pengantar, tanpa menggunakan bahasa anak didik. 

b. Menonton video dan menerapkannya, yaitu video hiwar yang di tampilkan melalui 

LCD. Dan menerapkannya sesuai dengan video tersebut.  

c. Metode Samiyah Safawiyah, yaitu mendengarkan terlebih dahulu isi percakapan 

kemudian mempraktekkan apa yang mereka dengar. 

(II) Kendala santriwati pada penerapan Strategi Belajar Hiwar adalah perasaan takut 

karena kurangnya kepercayaan diri, malu, daya ingat yang lemah, merasa cemas 

mengatakan sesuatu tentang Bahasa Arab karena takut membuat kesalahan, tidak tahu 

jalan terbaik unutk mengatakan sesuatu dalam Bahasa Arab, dan kurangnya kemampuan 

mereka dalam berdialog. 
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 َواْحُلْل ُعْقَدًة م ِّْن ل َِّسانِّى
 (72)طه: 

 
 

 يَ ْفَقُهْوا قَ ْولِّي
 (71)طه: 
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 اإلهداء
 البحث العلمي اأقدم هذ

 إلى والدي  الكريمين المحبوبين
 وإلى أخي وأختي المحبوبين

 وإلى أساتيذي وأستاذاتي الكرام
 وإلى جميع أصدقائي

البحث ا مام هذي و شجعوني الدافعة إلتالذين أعط
 العلمي

 غير الشكر الجزيل
 فجزاهم الله خير الجزاء
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 الشكر والتقدير

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والّدين والّصالة والّسالم على أشرف  ربّ  الحمد لله
 األنبياء والمرسلين سّيدنا محّمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أّما بعد.

الله الذي أعطى الباحثة نعمة عظيمة حتى  تستطيع أن تتم البحث العلمي شرطا لنيل إن 
استراتيجيات "التعليم بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بعنوان درجة السرجانا في كلية التربية و 

المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات بمرتابورا   فى م الحوار لطالبات الصف العاشر يتعل
 تان الجنوبية."كاليمن

  سبة النفسية الباحثة بخالص الشكر والتقدير إلى :نافي هذه المو 
ية التربية كل  ةالحاجة جويرية الماجستير كعميد ألستاذةا المكرم  السيدة المحترمةفضيلة  -0

 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
بية والتعليم ليم اللغة العربية كلية التر فضيلة المكرم حسب الله الماجستير كرئيس قسم تع -7

 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
هه ستير على إرشاده وتوجيتوفيق الرحمن الماجألستاذ افضيلة المكرم  المشرف األول  -0

 البحث العلمي، ولم يبخل بعلمه ولم يضق صدره عن في كتابة هذ ةللباحثه وتشجيع
 خلص الشكر والتقدير ومن الله عظيم الثواب والجزاء. فله مني ةمساعدة الباحث

فضيلة المكرم المشرف الثاني الحاج محمد كامل رما أنصار الماجستير على إرشاده  -1
وتوجيهه وتشجيعه للباحث في كتابة هذه البحث العلمي، ولم يبخل بعلمه ولم يضق صدره 

 .عظيم الثواب والجزاء فله مني خالص الشكر والتقدير ومن الله ةعن مساعدة الباحث
فضيلة المكرمين جميع المحاضرين والمحاضرات بكلية التربية والتعليم في قسم تعليم اللغة  -5

 العربية اّلذين يعطونني العلوم المعارف النفعين. 
معهد اإلسالمي دار الهجرة الب الباتالطذة و المكرم مدير المعهد وجميع األساتفضيلة  -0

 للبنات.



 

 ي
 

، والطالب والطالبات األعزاء في يع األصحاب والزمالء المحبوبينوالشكر الجزيل لجم -2
وإتمام كتابة  ةاحثتشجيع على البواله مساعدة والتوجيلسم تعليم اللغة العربية الذين قاموا باق

 البحث العلمي.    ذاه
 

 ذائلة إلى األخطاء والنقصان، فلأثر من اآلثار اإلنسانية الما البحث العلميوأخيرا أن هذا 
سن الصواب، لله أن يوفقنا إلى حمن القراء النقد واالقتراح على سبيل اإلصالح، عسى ا ةرجو الباحثت

يمن علينا برحمة ال حد لها وأن يثيبنا بحسن الثواب، وينعم علينا النجاح والبركة في طلب العلم. و 
 نة الدين. آميوأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ونافعا إلعالء كلم

 
 7170مايو  78بنجرماسين، 
 الباحثة                                                        
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 1  .............................أسئلة البحث..........................  -ب
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 5  ............................... التحديد اإلجرائي.................. -د
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 01  ................. .......................المشكالت في الحوار -5 

 

 الباب الثالث

 منهجية البحث

 00  .... مدخل البحث...........................................نوع و  -أ
 00  .... تصميم البحث................................................ -ب

 00  .......... موضوع البحث...................................و ذاتي  -ج
 02  .. البيانات ومصادرها..............................................   -د 



 

 م
 

 02  ............................... .......................البيانات -0 

 02  ....................... .......................مصادر البيانات-ب

  01   ... ...................أساليب جمع البيانات........................ -ھ

 08  ......... ...................................البياناتتحليل  أساليب -و
 

 الباب الرابع

 تحليلهاتحليل البيانات و 

 71  .................................... لمحة عن ميدان البحث... -أ

 71  ... لمعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات.............للمحة تاريخية  -0
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 ولاقائمة الجد
 

 صفحة موضوع رقم
 70 مي دار الهجرة للبناتمجلس المؤسسات المعهد اإلسال 1،0

رؤساء جمعية التعليم المعهد اإلسالمي دار الهجرة مجلس, و  1،7
 71 للبنات

 70 هوية المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات 1،0

لمعهد اإلسالمي دار الهجرة المدرسة الثانوية با أسماء رئيس 1،1
 72 للبنات

معهد للثانوية باالمدرسة ا ينمدرسالأسماء أولياء الفصول, و  1،5
 72 اإلسالمي دار الهجرة للبنات

لمعهد اإلسالمي دار المدرسة الثانوية با ينمدرسالأسماء  1،0
 78 الهجرة للبنات

ة لمعهد اإلسالمي دار الهجر المدرسة الثانوية بالبات اعدد الط 1،2
 للبنات

00 

لمعهد اإلسالمي دار المدرسة الثانوية بالبات امنقبة الط 1،1
 00 رة للبناتالهج

لمعهد اإلسالمي دار المدرسة الثانوية باعدد األجهزة في  1،8
 الهجرة للبنات

00 

 


