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 ملخص البحث
سيدتنا م3109، يف. تعلمو احلاجدمحمجهريسيمنيواسًتاتيجية الشيخ منطتعلم

ادلشرفاألول:البحثالعلمي.قسمتعليماللغةالعربية..مهارةالكالم اكتساب
إذلامي، حامدي الدكتور الثاين: وادلشرف ادلاجستري الرمحن، توفيق الدكتور

ادلاجستري.
  منط التعلم، اسرتاتيجية التعلم، مهارة الكالم. الكلمات الرئيسية:

ىذي العلمياقدم سيمنيالبحث جهري دمحم احلاج الشيخ تعلم منط عن
يفاكتساب تعلمو  واسًتاتيجية الكالم. كلشمهارة منطالتعلمخيفالتعلم، صلديو

(Learning Style)استيعاب يف الشخص لدى سهل طريق التعلم منط بو، اخلاص
منطالتعلمالبصريوالسمعيواحلركي.أمامثلادلعلوماتوتنظيمهامنادلعلوماتالواردة

التعلمأبسهلوأسرع. ليةاسًتاتيجيةالتعلمإجراءاتمعينةيقومهباادلتعلمجلعلعم
 دلعرفة البحث ىذا من سيمنياألىداف دمحمجهري احلاج الشيخ تعلم منط

مهارةالكالم. واسًتاتيجيةتعلمويفاكتساب
البحث ىذا نوع ىو ميداين ىوالبحثمدخل(field research)حبث

حتليلالبياانتبنموذج.يفحالةواحدةالةاحلدراسةلالبحثالنوعي (Kualitatif)نوعي
و )ميليس (Miles and Hubermanىوبريمان البياانت مجع أساليب ادلقابلةىي.

 البحث ذايت ،أما التعلم واسًتاتيجية منط البحث وموضوع والتوثيق. ىووادلالحظة
الًتبي منطمؤسسمعهد الوسطى آاللق يف اإلسالمية الشماليةقة بنجرماسني فرعية ة

ني:الشيخاحلاجدمحمجهريسيمني.مدينةبنجرماس
جهريسيمنيلومنطالتعلمالبصريبناءعلىنتائجالبحثأنالشيخاحلاجدمحم

يف والسمعي اجتاه لو البصريلكن منطالتعلم الذييدلعليه، عرفخبطةماالعمل
 التعلم وطريقة التذكري وخطة التكلم احملبوب. والنشاط االتصال واسًتاتيجياتووطريقة

عاطفية.العرفيةووراءادلعرفيةوادلذاكرةوالاسًتاتيجية
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ABSTRAK 

Saydatina, 2019. Gaya Belajar dan Strategi Belajar KH.Muhammad Jahri Simin 

dalam Memperoleh Keterampilan Berbicara. Penelitian Ilmiah Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing Dr. Taufiqurrahman, S. Ag, M.Ed 

dan Dr. Hamid Ilhami, M. Ag 

Kata Kunci: Gaya Belajar, Strategi Belajar, Keterampilan Berbicara. 

Penelitian ini mengemukakan tentang gaya belajar dan strategi belajar 

KH.Muhammad Jahri Simin dalam memperolah keterampilan berbicara. Dalam 

belajar, setiap orang memiliki gaya belajar (Learning Style) masing-masing, gaya 

belajar adalah cara mudah yang dimiliki seseorang dalam menyerap dan mengatur 

informasi yang diterima, seperti gaya belajar visual, auditori dan kinestetik.  

Sedangkan strategi belajar adalah tindakan tertentu yang dilakukan pembelajar 

untuk menjadikan proses belajar lebih mudah dan cepat.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gaya belajar dan strategi 

belajar KH.Muhammad Jahri Simin dalam memperolah keterampilan berbicara.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif dalam hal studi kasus. Analisis data menggunakan model 

Miles and Huberman. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah gaya belajar 

dan strategi belajar. Sedangkan subjek penelitian yaitu Pengasuh Pondok 

Pesantren Tarbiyatul Islamiyah Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara 

Kota Banjarmasin KH.Muhammad Jahri Simin.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa KH.Muhammad Jahri Simin memiliki 

gaya belajar visual dan auditori, namun beliau memiliki kecenderungan pada gaya 

belajar visual, hal ini diketahui dari pola berbicara, pola mengingat, cara belajar, 

cara berkomunikasi dan kegiatan yang disukai. Strategi belajarnya adalah strategi 

belajar memori, kognitif, metakognitif, dan afektif.   
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 إىلوالدّيالكرمينيالبحثالعلمي أقدمىذا

 صغريااكماربياينمرمحهارب

 وإىلإخواينوأخوايتاحملبوبني

احملاضرين،فمنهماستقيتاحلروفو ادلعلمنيوإىل
 وتعلمتكيفأنطقالكلمات

  زليباللغةالعربيةيفأرضهللاوإىل

 ابركهللايلوذلم
 القويةوافععطونينالديالذين

 البحثالعلمي االنتهاءكتابةىذ
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 الشكر والتقدير 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمدهللالذيأكرمعبادهخبريكتابأنزل،وشرفهمخبرينيبأرسل.أنزلكتابو
بلسانعريبمبنيلتفكريفيومنيعقلون.وأرسلبورسولودمحما،أفصحمنينطقبو،

وخريمنحيبوإىلنفسووحيببوإىلأمتو.وبعد.

عظي نعمة الباحثة أعطى هللاالذي إن تتم أن تستطيع حىت البحثالعلميمة
السرجاانيف لنيلدرجة الشرطا احلكوميةوالتعليمًتبيةكلية أنتسارياإلسالمية جبامعة

نبع "منط تعلم الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني واسرتاتيجية تعلمه يف اكتساب وان
 ."مهارة الكالم

 ـ:ويفىذهادلناسبةالنفسيةتشكرالباحثةشكراجزيالل

ا -0 الدكتور األستاذ ادلكرم كفضيلة ادلاجستري الرمحن رليب جامعةمديرحلاج
 أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني

الًتبية -3 كلية كعميدة ادلاجستري جويرية احلاجة الدكتورة األستاذة ادلكرمة فضيلة
بنجرماسني.وميةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلك

2-  حسب ادلكرم كهللافضيلة الًتبيةرئيسادلاجستري كلية العربية اللغة تعليم قسم
 بنجرماسني.معةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةوالتعليمجا

الثاين -0 وادلشرف ادلاجستري الرمحن توفيق الدكتور األول ادلشرف ادلكرمني فضيلة
ع ادلاجستري إذلامي حامدي ىذالدكتور كتابة يف للباحثة إرشادمها البحثالى

.العلمي



 ك

ا -5 فضيلة قسم يف احملاضرين مجيع والتعليمدلكرمني الًتبية كلية العربية اللغة تعليم
جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.

والتوجو -6 ابدلساعدة قاموا الذين واألصدقاء الزمالء يفجلميع للباحثة والتسهيل يو
.البحثالعلمياكتابةىذ

للباحثةخاصةوللقارئنيأمجعني.آمنيالبحثالعلمياعسىهللاأنينفعىذ
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