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 إىداء
 

 أىدي ىذه الرسالة العلمية
إلى والدّي الكريمين المحبوبين اّلذين يربيانى تربية حسنة و 
يراعياني رعاية صحيحة، اللهم اغفرلهما وارحمهما كما ربيانى 

 صغيرا
 أختي المحبوبينو  وإلى  أخي

م عليه الذين علموني العلوم المفيدةوإلى أساتذتي الكرام  
 صاحب الرحمة والرضوان
 و إلى زمالئي العزيزين 

 اّلذين يعطونني الدوافع إلتمام ىذه الرسالة العلمية
 وليس لي أحسن كلمة أىديها إليهم  

 بارك اهلل لي ولهم
 فجزاىم اهلل خير الجزاء

 

 

ه



 تقرير لجنة المناقشة العلمية على تصحيح البحث
( ببنجرماسُت اٞتامعات األىليةيف  دراسة اٟتالة) مشكالت تعليم اللغة العربية  

  خَت النساء

ٖٕٙٔٓٙ٘ٓٙٔ: قيد رقم ال  

٘تت تصحيحها حسب التوجيهات يف اٞتلسة العلمية التقدديية ا١تنعقدة يف يـو قد  
0ٜٙٓـ كتكوف مقبولة بدرجة ٦تتاز ٕٕٔٓيناير  ٛاٞتمعة    

 ٞتنة ا١تناقشة

 التوقيع الممتحنون
 )رئيس ا١تناقش( ستَتالدكتور فيصل مبارؾ سيف ا١تاج

 ٜٕٜٙٔٓٔٔٓٓٙٓٚٓٓٛٔرقم التوظيف : 
 

 الدكتور حسن اليقُت ا١تاجستَت )ا١تناقش(
 ٖٜٜٖٖٜٓٓٔٔٓٓٔٔٓٙٙٔ رقم التوظيف :

 
 )ا١تناقش(الدكتور كحي الدين ا١تاجستَت 

 ٕٖٜٜٜٓٓٔٓٗٔ٘ٓٙٓٔٙٔرقم التوظيف : 
 

 )ا١تناقشة(الدكتورة فطوية نور ا١تاجستَت 
 ٜٕٖٜٕٕٓٓٓٔٓٗٙٓ٘ٛٓٔرقم التوظيف : 

 

 مدير الدراسات العليا ّتامعة أنتسارم اإلسالمية اٟتكومية
 
 

 تور الحاج سيف الدين سبدا، الماجستيراألستاذ الدك
 ٖٜٕٜٔٓٓٔٓٙٛٔٔٙٓٛ٘ٔرقم التوظيف : 

و
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 البحث مستخلص
 مشكالت تعليم اللغة العربية )دراسة اٟتالة يف اٞتامعات األىلية :ـ ٕٕٓٓ،النساء خَت

ا١تاجستَت كا١تشرؼ الثاين الدكتور فيصل  حسن اليقُت. ا١تشرؼ األكؿ الدكتور (ببنجرماسُت
ّتامعة أنتسارم اإلسالمية ا١تاجستَت. قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا  سيف مبارؾ

 . ة بنجرماسُتاٟتكومي
 

اٞتامعات يف  دراسة اٟتالةيركز ىذا البحث على مشكالت تعليم اللغة العربية )
لكشف مشكالت تعليم ك كحلو٢تا، كالغرض من ىذا البحث لوصف عن تطبيق  (األىلية

مث لوؿ مشكالت تعليم اللغة العربية. اللغة العربية ك١تعرفة احملاكلة اليت بقـو ا١تدرس يف ح
 ككيف مشكالت تعليم اللغة العربية :كيف تطبيقئلة لإلجابة، كىيثة األسقامت الباح

جامعة كليمنتاف لوؿ مشكالت تعليم اللغة العربية يف ٟتقـو ا١تدرس يككيف احملاكلة اليت 
)اٖتاد مدارس   كجامعة أٛتد ياين كجامعة التعليم كالعلـو ٤تمد أرشد البنجرم اإلسالمية 

 جرماسُت.اٞتمهورية اإلندكنيسية( بن
كاستخدمت الباحثة الدراسة اٟتالة ١تعرفة  النوعي نهجيةالبحث ىو ا١ت منهجية

كطريقة ٚتع البيانات ىي  مشكالت تعليم اللغة العربية اليت ٖتدث يف عملية التعليم.
كطريقة يف ٖتليل البيانات بطريقة ٖتليل بيانات يف موقع ا١تقابلة، كا١تالحظة، كالوثائق .

عملية تعليم اللغة العربية يف تلك إف لنتائج ابعملية ا١تقارنة.  اقع متعددةكاحد، مث يف مو 
امعات تتكوف من اٞت تلكاٞتامعات ٕترم جيدة. كمشكالت تعليم اللغة العربية يف 

 تلكل ا١تشكالت يف حإىل  كاحملاكالت. ا١تشكالت اللغوية كا١تشكالت غَت اللغوية
سائل التعليم ا١تتنوعة كاسًتاتيجيات التعلم ا١تناسبة امعات يقـو بو احملارر ىو استخداـ ك اٞت

 .للطالب. كتوفَت الدافعة كالرغبة إىل اللطالب لنشاط يف الدراسة
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ABSTRAK 

Khairunnisa, 2020. Problematika Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Kasus di 

Perguruan Tinggi Umum) Banjarmasin. Pembimbing I: Dr. H. Husnul Yaqin, 

M.Ed dan  Pembimbing II:  Dr. Faisal Mubarak Seff, Lc. MA. Pascasarjana 

UIN Antasari Banjarmasin.  

Penelitian ini difokuskan pada pada problematika pembelajaran 

bahasa Arab (studi kasus di perguruan tinggi swasta) Banjarmasin dan 

solusinya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan, 

untuk menyingkap problematika pembelajaran bahasa Arab, dan untuk 

mengetahui upaya-upaya pengajar dalam mengatasi problematika 

pembelajaran bahasa Arab. Bekaitan dengan hal tersebut maka peneliti 

mengajukan pertanyaan untuk di jawab dalam penelitian ini: bagaimana 

pelaksanaanpembelajaran, bagaimana problematika pembelajaran bahasa 

Arab, dan bagaimana upaya-upaya pengajar dalam  mengatasi problematika 

pembelajaran bahasa Arab di Universitas Islam Kalimantan Muhammad 

Arsyad AlBanjari (UNISKA), Universitas Achmad Yani, dan Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Banjarmasin? 

Pendekatan penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif. 

Peneliti menggunakan studi kasus untuk mengetahui problematika 

pembelajaran bahasa Arab pada kegiatan pembelajaran. Prosedur 

pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dengan melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data: analisis data 

situs tunggal, kemudian di akhiri dengan analisis data multi situs 

dimaksudkan sebagai proses perbandingan temuan-temuan yang diperoleh 

dari masing-masing situs dan disajikan hasil persamaan dan hasil perbedaan 

secara sistematis. Berdasarkan   hasil   analisis   dan   pembahasan   dalam  

penelitian   ini   dapat disimpulkan bahwa problematika pembelajaran bahasa 

Arab yang terjadi di tiga kampus swasta tersebut yaitu berjalan dengan baik. 

Problematika pembelajaran bahasa Arab di tiga kampus swasta tersebut 

terdiri dari problem linguistik dan non linguistik. Dan upaya dalam 

mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan pengajar 

dengan menggunakan media pembelajaran yang bermacam-macam dan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan mahasiswa. Dan menumbuhkan 

semangat dan kegemaran agar rajin dalam pengajaran.  

 

 

 

 

 

ي



ABSTRACT 

Khairunnisa, 2020. Problematic Case Studies in Arabic (Case Studies in Public 

College) Banjarmasin. Supervisor I: Dr. H. husnul Yaqin, M. Ed and 

Supervisor II: Dr. Faisal Mubarak Seff, Lc. MA. Postgraduate of Antasari 

State Islamic University in Banjarmasin. 

This research is focused on the problems of learning Arabic (a case 

study at a private university) Banjarmasin and its solutions, the purpose of 

this research is to describe the implementation, to uncover the problems of 

learning Arabic, and to find out the efforts of teachers in overcoming the 

problems of learning Arabic. In this regard, the researchers asked questions 

to be answered in this study: how is the implementation of learning, how are 

the problems of learning Arabic, and how are the teacher's efforts in 

overcoming the problems of learning Arabic at the Islamic University of 

Borneo Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA), Achmad Yani 

University. , and the College of Teacher Training and Education (STKIP) 

PGRI Banjarmasin? 

The research approach used was descriptive qualitative method. 

Researchers used case studies to find out the problems of learning Arabic in 

learning activities. The data collection procedure was carried out by the 

researchers themselves by conducting observations, interviews, and 

documentation. Data analysis method: single site data analysis, then ended 

with multi-site data analysis intended as a process of comparing the findings 

obtained from each site and systematically presenting the results of 

similarities and differences. Based on the results of the analysis and 

discussion in this study, it can be concluded that the problems of learning 

Arabic that occur in the three private campuses are going well. The problems 

of learning Arabic at the three private campuses consist of linguistic and non-

linguistic problems. And efforts to overcome the problems of learning Arabic 

by teachers using various learning media and learning strategies that are 

suitable for students. And foster enthusiasm and passion to be diligent in 

teaching. 
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 محتويات البحث

                                                              الموضوع
 الصفحة

 أ ..................................................................... صفحة الغالؼ

 ب ..................................................................... ا١توروع صفحة

 ج ..................................................................... الشكر كالتقدير

 ىػػػ ............................................................................... إىداء

 ك ................................................................... تقرير ٞتنة ا١تناقشة

 ز ................................................................ تقرير مشرؼ الرسالة

 ح ......................................................................... إقرار الطلبة

 ط ............................................................ البحث مستخلص

 م ............................................ اإلندكنسيةالبحث باللغة  مستخلص

 ؾ .............................................. البحث باللغة اإل٧تليزية مستخلص

 ؿ .............................................................. ٤تتويات البحث

 ع ................................................................ الًتٚتة جدكؿ

 

 

ل



 الباب األول
 المقدمة

 ٔ ............................................................. خلفية البحثأ. 
 ٖٔ ........................................................... أسئلة البحثب. 
 ٗٔ .......................................................... أىداؼ البحثج. 
 ٘ٔ .............................................................. فوائد البحثد.
 ٙٔ ...................................................... توريح ا١تصطلحاتق.
 ٛٔ ......................................................... الدراسات السابقةك.
 ٕٕ ............................................................. تنظيم البحثز.

 
 الثانيالباب 

 اإلطار النظري
 

 ٕٗ ........................................ اٞتامعات األىليةأ. تعليم اللغة العربية يف 
 ٕٗ ................................................ غة العربية. تعريف تعليم اللٔ
 ٕٙ ......................................... . تأسيس تنظيم تعليم اللغة العربيةٕ
 ٜٕ ............................ اٞتامعات األىلية. أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ٖ

 ٖٗ ........................................ ب. مشكالت  تعليم تعليم اللغة العربية
 ٖ٘ ...................................................... . ا١تشكالت اللغويةٔ
 ٔٗ .................................................. . ا١تشكالت غَت اللغويةٕ

 
 الباب الثالث

 البحث منهجية

م



 
 ٔ٘ ....................................................... أ. مدخل البحث كنوعو

 ٖ٘ ............................................................ بحثب. موقع  ال
 ٖ٘ ........................................................ البيانات كمصادرىاج. 
 ٗ٘ ......................................................... طرؽ ٚتع البياناتد. 

 ٜ٘ ...................................................... ق. طريقة ٖتليل البيانات
 ٕٙ ...................................................... ك. تفتيش صحة البيانات

 ٗٙ ........................................................... ز. خطوات البحث
 

 
 الباب الرابع

 تقديم البيانات وتحليلها
 ٙٙ .............................................................. أ. نتائج البحث

 ٙٙ ...........................................  اٞتامعات األىلية. اللمحة عن ٔ
 ٗٛ ................................................. . عملية تعليم اللغة العربيةٕ
 ٜ٘ ........................ اللغوية كغَت اللغوية يف تعليم اللغة العربية . مشكالتٖ
 ٘ٓٔ ........................ . احملاكالت إىل حل ا١تشكالت يف تعليم اللغة العربيةٗ
 ٕٔٔ  ............................................................  االستنتاج ب.
 ٜٔٔ   ......................................................... ٖتليل البيانات ج.

 جامعة كليمنتاف ٤تمد أرشد البنجرم اإلسالمية . عملية تعليم اللغة العربية يف ٔ
)اٖتاد مدارس اٞتمهورية   العلـوكجامعة أٛتد ياين كجامعة التعليم ك 

 ٜٔٔ ................................................ اإلندكنيسية( بنجرماسُت

ن



جامعة كليمنتاف مشكالت اللغوية كغَت اللغوية يف تعليم اللغة العربية يف . ٕ
  كجامعة أٛتد ياين كجامعة التعليم كالعلـو ٤تمد أرشد البنجرم اإلسالمية 

 ٖٕٔ .......................... )اٖتاد مدارس اٞتمهورية اإلندكنيسية( بنجرماسُت
جامعة كليمنتاف ٤تمد اكالت إىل حل ا١تشكالت يف تعليم اللغة العربية يف احمل. ٖ

)اٖتاد   كجامعة أٛتد ياين كجامعة التعليم كالعلـو أرشد البنجرم اإلسالمية 
 ٕٙٔ ................................ مدارس اٞتمهورية اإلندكنيسية( بنجرماسُت

 
 
 
 

 

 الباب الخامس
 االختتام

 
 ٖٓٔ .............................................................. . ا٠تالصةٔ
 ٖٖٔ ............................................................. التوصيات. ٕ
 

 عقائمة المراج
 المالحق
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