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 ملخص البحث
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،وادلشرفالثاين:أمحدمرادي.ادلشرفاألول:الدكتوراحلكومية)دراسةاحلالة 

،ادلاجستري.كاملرماأنصاراحلاجرلمد
ادلعهد السلفي، مهارة الكالمأمناط التعلم،   الكلمات الرئيسية:
أمناطالتعقدمتالباحثة لدىالطلبةعن ادلفضلة لم يطبق. السلفيمل ادلعهد أن

هارةم ألن خيتلفالكالم، التعليميةفيو أمناط.ابألىداف األساسي البحث ويصبح
الذي الكالمالعريبونتعوديالنالتعلملدىالطلبة ون،ولكنيتمكنعلىتطبيقمهارة

.أمناطالتعلمادلفضليفمهارةالكالملدىالطلبةكشففالبحثبكالمجيد.ىد
البحثميداين احلالة(field research)نوع دراسة تفومنهجو سريأبسلوبحتليل

و(explanation-building)البناء أساليب، وادلقالبياانت البحثادلالحظة وموضوع ابلة.
ذايتالبحثطالبأمناطالتعلم ادلعهدمرشداآلمنيبغمبوتوطالبةيفتخرجادل،فأما

.ادلعهددارالسليمابيتابيتيفمتخرجة
إىلمتام نسبة لدىالطلبة ادلختلفة البحثأنأمناطالتعلم نمطبيفضلوولكن،

واحد اال. ولو البصري، التعلم بنمط األول الطالب العاطفيةيفضل سًتاتيجية
فيهااسًتاتيجياتتعلماللغةبتطويرالسابقةواالجتماعية.ىذهاألمورتتعلقابسًتاتيجية

مثجيعلادلفرداتوالقواعد،قراءةالعدب 5)اآلتية:ادلفردات،ولكنفيهاخطواتسلتلفة
االخرين مع التحدث كل وجيرهبا اخرى يعلم1)جبملة مل عندما ادلعجم يفها فتح

التحدث ت. الثانية الطالبة بفضل السمعي التعلم االنمط العاطفيةوذلا سًتاتيجية
واالجتماعية. ابسًتاتيجية تتعلق األمور اللغةالسابقةىذه تعلم اسًتاتيجيات فيها

اسًتاتيجياتوأما.بكثرةالكالممعأصحاهبا،ولكنفيهاخطواتسلتلفةىيكالملاب
التكلمنفسهاأمامادلرأة. 1)الناطقابلعريبعيةمساعالسم 5)لنطقاآلتيةتعلماللغةاب
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ABSTRAK 

Syarimah Alqausari, 2019. Gaya Belajar Mahasiswa lulusan Pondok Salafi 

pada Keterampilan Kalam di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari. Penelitian Ilmiah Jurusan bahasa 

Arab. Pembimbing Dr. Ahmad Muradi, M. Ag. dan M. Kamil Ramma 

Oensyar, S. Pd.I, M. Pd. 

Kata Kunci: Gaya Belajar, Pondok Salafi, Keterampilan Kalam  

Penelitian ini menyajikan tentang gaya belajar yang disukai mahasiswa 

lulusan  pondok salafi pada keterampilan kalam. Pondok salafi itu tidak 

menerapkan keterampilan kalam karena memiliki tujuan pembelajara yang 

berbeda yaitu lebih mengutamakan keterampilan reseptif (istima’ dan qira’ah) . 

Dalam hal ini yang jadi inti pembahasan adalah  gaya belajar mahasiswa yang 

belum terbiasa menerapkan kalam berbahasa Arab akan tetapi memiliki kalam 

yang sangat baik dalam mata kuliah maharah kalam. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui gaya belajar mandiri yang disukai dalam keterampilan kalam 

pada mahasiswa lulusan pondok salafi di prodi pendidikan bahasa Arab. 

Jenis penelitin ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

metode studi kasus  dan teknik analisis explanation building. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Objek 

penelitian ini adalah gaya belajar mahasiswa lulusan dari pondok salafi pada 

keterampilan kalam. Sedangkan subjek penelitian yaitu satu mahasiswa dari 

lulusan pondok Mursyidul Amin di gambut dan satu mahasiswi dari pondok 

Darus Salim di Bati Bati yang sekarang berada di prodi Pendidikan Bahasa Arab.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa gaya belajar mahasiswa 

lulusan pondok salafi memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tetapi mereka 

memiliki kecerderungan gaya belajar yang disukai masing-masing. 

Kecenderungan gaya belajar kalam yang disukai mahasiswa pertama yaitu gaya 

belajar auditori dengan strategi belajar bahasa yaitu afektif dan sosial dalam 

pengembangan kosakata. hal ini sesuai dengan strategi afektif dan sosial dalam 

strategi belajar bahasa pada pengembangan kosa kata, namun ada yang berbeda 

dengan langkah strategi tersebut yaitu (1) membaca buku berbahasa arab 

kemudian membuat kosakata dan kaidah tersebut kedalam kalimat baru pada saat 

dia berbicara atau berdialog dengan temannya (2) mencari dikamus ketika 

kehilangan kosakata pada saat berbicara. Sedangkan Kecenderungan gaya belajar 

yang disukai mahasiswa kedua yaitu gaya belajar auditori  dengan strategi afektif 

dan sosial dan melalui langkah-langkah belajar bahasa  melalui berbicara. hal ini 

sesuai dengan strategi afektif dan sosial dalam strategi belajar bahasa pada 

pengembangan kosa kata, namun ada yang berbeda dengan langkah strategi 

tersebut yaitu  suka berbicara bersama temannya  dengan tidak ada rasa khawatir 

dalam berbahasa. adapun melalui strategi belajar bahasa  melalui pelafalan 

diantaranya : (1) suka mendengarkan audio atau rekaman untuk melatih pelafalan 

(2) kebiasaan berbicara didepan cermin. 
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 شعار

 
 قال هللا تعاىل يف القرآ ن الكرمي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

           

          

“Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat.” 

 ( 55: )اجملادلة
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 أقدمىذهالرسالةالعلميةللمحبوبنيالكرميني

 أيبوأميالذينربياينتربيةحسنة
 أرمحكماوأحبكمايفهللا...

 وإىلمشريّفومجيعأساتيذينياحملبوبوانخإوإىل

 عليهمالرمحةوالرضوان

 ياحملبوبنيصدقائوإىلأ

 ابركهللايلوذلم
 القويةوافععطونينالديالذين

 النتهاءكتابةىذهالرسالةالعلمية
 ليسيلكلمةإىداءأمجلوأحسن

 اجلزيل غريالشكر
 جزاىمهللاخرياجلزاء

 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 اإلهداء



 ي

الشكر والتقدير

 الرمحنالرحيمبسمهلل

إالهللاوحده وأشهدأنالإلو لسانأىلاجلنان. احلمدهللالذيجعلالعربية
الشريكلو،وأشهدأنسيداندمحماعبدهورسولوالذيمحلنامنالظلماتوالنوروفتح

الربية. لكل جعلو عميا وعيوان غلفا وقلوبنا صما آذاان علىهللابو وسلم صل اللهم
فتاحاببرمحةهللاعددمايفعلمهللاصالةوسالمادائمنيبدوامملكهللاسيداندمحمم

.وعلىآلووصحبوومنوااله.أمابعد

لةارستمالتستطيعأنتحىتةكثريةنعمةالباحثىمدهللعزوجلالذيأعطفاحل
اإلسالميةالعلمي أنتساري جبامعة اإلسالمية الًتبية يف السرجاان درجة لنيل ةشرطا

يف  يادلعهد السلف ادلتخرجني يفطلبة ال لدى تعلمال أمناط "احلكوميةحتتادلوضوع
 ينتسار أجامعة قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية والتعليم ب ممهارة الكال

 .")دراسة احلالة ( احلكومية اإلسالمية

 شكراجزيالإىل:ةقدمالباحثتويفىذهادلناسبةالنفسية

5-  األستاذفضيلة ادلكرم الدكتور ادلاجاحلاج الرمحن سرليب تري جامعةكرئيس
 أنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسني.

األستاذ -1 ادلكرمة فضيلة والتعليمة الًتبية كلية كعميد ادلاجستري جويرية الدكتورة
جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسني.

 شعار
 

العلم ثالثة أشبار من دخل في  
الشبر االول تكبر والثاني توضع  

 الثالث علم أنه مايعلم
“Ilmu itu ada tiga langkah, barang siapa 

yang masuk pada langkah pertama ia 
sombong, langkah kedua ia akan tawadu’ 

dan langkah ketiga akan mengetahui 
dirinya tidak mengetahui ” 

 (32: يف كتاب تذكرة السمع، ص )
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ادلاجستريسكرترياالدكتورتوفيقالرمحنرئيساوفضيلةادلكرمحسبهللاادلاجستري -0
أنتسارياإلسالميةاحلكومية العربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعة لقسمتعليماللغة

ببنجرماسني.
احلاجوادلشرفالثاينادلاجستريأمحدمراديفضيلةادلكرمادلشرفاألولالدكتور -5

يفكتابةىذهالرسالةةللباحثعلىإرشادمهاادلاجستريكاملرماأنصاردمحم
.ةالعلمي

والتعليم -1 الًتبية كلية العربية اللغة التعليم احملاضرينيفقسم ادلكرمنيمجيع فضيلة
الباحث من بنجرماسنيفلهم احلكومية أنتسارياإلسالمية شكرةجامعة أحسن

وتقديرعلىماقدموىمالعلوموادلعارفوالتشجع.وجزاىمهللاأحسناجلزاء.
والشكراجلزيلجلميعالزمالءواألصدقاءالذينقامواابدلساعدةوالتوجيووالتسهيل -2

يفكتابةىذهالرسالةالعلمي.ةللباحث

،وماأحسنةمنالنقصانواخلطاءيفكتابةىذهالرسالةالعلميةفوتالباحثتوال
ابقًتاحاتإصالحية.ةللقارئنيأنيقًتحواللباحث

خاصةوللقارئنيعامة.آمنيةللباحثةعسىهللاأنينفعىذهالرسالةالعلمي

 م1356يويون12،بنجرماسني

ةالباحث  
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