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تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين 
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حضرتها و كتبتها بنفسي و ما زورتها من إبداع غيري أو تألف األخر. و إذا ادعى  
ن المسؤولية على ذالك، ولن تكو في المستقبل أنها فعال ليس من بحث فأنا أتحمل 

المسؤوولية على المشرف أو على كلية التربية و التعليمجامعة أنتساري اإلسالمية 
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 ص البحثخمل

 م تعليم اللغة العربية في جامعة أنتساري االسالميةاالستماع لدى طلبة قس  قدرةم  7170ريد، نور أ
سب ح البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية. ادلشرف األول:. رماسينالحكومية ببنج

 .صادقين، الماجستير درحم، المشرفة الثانية:  الماجستيرالله، 

 قدرة اإلستماعالكلمات الرئيسية : 

ديهم خلفيات ل جامة أنتساري االسالمية الحكومية بنجرماسينقسم تعليم اللغة العربية في  طلبة
للغة الذين درسوا اللغة العربية مع أولئك الذين لم يدرسوا ا طلبةمدرسية مختلفة. هناك فرق في قدرة 

العربية منذ المرحلة االبتدائية مما تسبب في عدم المساواة ، وهذا النوع من البحث هو بحث ميداني 
ون في اللغة الذين يتخصص طلبة)بحث ميداني( باستخدام منهج وصفي نوعي. يتم تعظيم القدرة ل

 لدرجةاألنه بناًء على حساب متوسط  ي االسالمية الحكومية بنجرماسينجامة أنتسار العربية في 
، وبناًء على جدول فئات التقييم  طلبة 010من  2271الدرجات هو  متوسط فإن ، طلبةلل النهائية

 2271 رجاتدعلى متوسط  طلبة، تكون النتائج في فئة جيدة جدا. حصلت الدرجات النهائية لل
 المعوقات تتمثلو . جًدا جيدة فئة في النتائج كانت ، التقييم فئة جدول على اءً وبن ، طلبة 010 من

ي ثالثة جوانب وهي المواد واالستراتيجية والفردية. الشيء األكثر شيوًعا هو ف الطلبة يواجهها التي
دة أشياء الفردية ناتجة عن ع طلبةيواجهون عقبات ، خاصة في األفراد. إن محدودية قدرة  لطلبةأن ا

في التغلب على  طلبة( نقص الوعي بالدراسة المستقلة. جهود 7( نقص المفردات 0، وهي: 
أمضوا وقًتا  طلبة 010من أصل  طلبة 22العقبات جيدة جًدا ألن نتائج االستطالع تظهر أن هناك 

كلمات مفردات   5من حفظوا أكثر طلبة  010من أصل  طلبة 40طوياًل في حفظ المفردات ، و 
من  طلبة 21لم يمارسوا مطلًقا بشكل مستقل ، تحسن  طلبة 010. من بين طلبة 29في اليوم ، 

 طلبة 25قضاء الوقت في صقل مهاراتهم الخاصة ، و  طلبة 29من قدراتهم. واختار  010أصل 
أو دروس اختاروا عدم أخذ دورات  010من أصل  طلبة 12اختاروا فتح تطبيق للتعلم الخاص و 

 خصوصية مطلًقا لصقل مهاراتهم الخاصة.
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ABSTRAK 
Nor arida. 2021. kemampuan menyimak pada mahasiswa jurusan bahasa arab di 

uin antasari  Banjarmasin. Skripsi ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan keguruan. Dosen Pembimbing: Hasbullah, 

S.Ag., MHI dan Rahmat Shodiqin, SS., M.Pd.I. 

Kata Kunci : Kemampuan menyimak 

 Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Antasari 

Banjarmasin memiliki latar belakang sekolah yang berbeda-beda. Adanya 

perbedaan kemampuan mahasiswa nya juga yang telah mempelajari bahasa Arab 

dengan yang belum belajar bahasa Arab sejak di tingkat dasar, sehingga 

menimbulkan ketimpangan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan 

menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Kemampuan istima pada 

mahasiswa jurusan Bahasa Arab Uin Antasari Banjarmasin adalah sudah maksimal 

karena berdasarkan penghitungan rata-rata nilai akhir mahasiswa di dapatkan nilai 

rata-ratanya yaitu 77,3 dari 101 mahasiswa, dan berdasarkan tabel kategori 

penilaian hasilnya berada pada kategori sangat baik. 

Kendala yang mahasiswa hadapi ada tiga aspek yaitu dari segi materi, strategi, dan 

individual. Hal yang paling umum adalah siswa menemui hambatan terutama pada 

individu. Keterbatasan kemampuan mahasiswa secara individual diakibatkan oleh 

beberapa hal, yaitu: 1) kurangnya perbendaharaan kata 2) kurangnya kesadaran 

untuk belajar mandiri. Upaya mahasiswa dalam mengatasi hambatan sudah cukup 

bagus alasannya karena hasil survei menunjukkan bahwa ada 77 mahasiswa dari 

101 siswa yang sangat pernah meluangkan waktu untuk menghafal mufradat, 41 

mahasiswa dari 101 mahasiswa yang menhapal lebih dari 5 kosa kata dalam sehari, 

69 mahasiswa dari 101 mahasiswa yang tidak pernah berlatih secara mandiri dan 

78 mahasiswa dari 101 mahasiswa yang meningkatkan kemampuan. Dan 79 

mahasiswa memilih meluangkan waktu untuk mengasah kemampuan istima,dan 65 

yang memilih sangat pernah membuka aplikasi untuk pembelajaran Istima’ dan 86 

mahasiswa dari 101 yang mmilih tidak pernah mengikuti kursus atau les untuk 

mengasah kemampuan Istima. 
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 شعار

 

إَ وَ 
َهَ لَ َاوَ عَ مَ تَ اسَ فَ َآنَ رَ قَ الَ َئَ رَ اَقَ ذَ 

 ونَ مَ حَ رَ تَ َمَ كَ لَ عَ اَلَ وَ تَ صَ نَ أَ وَ 

 

“Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-

baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat 

rahmat”. 

Q.s Al-A’raf ayat 204 
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َاإلهداء

 أهدي هذه الرسالة العلمية 

 إلى والدي الكريمين المحبوبين

 اللذين يربياني تربية حسنة و يراعياني رعاية صحيحة

 ياني صغيرارحمهما كما ربّ او و لوالدّي  لىاغفر اللهم 

 يوإلى أساتذ 

 عليهم صبيب الرحمة والرضوان 

وإلى أصحابي المحبوبين و صاحباتي المحبوبات بارك الله لي ولهم الذين يعطوني 
 نتهاء هذه الرسالة العلميةالالدوافع 

 وليس لي كلمة أهديها أجمل وأحسن  

 غير الشكر الجزيل 

 خير الجزاء فجزاكم الله

  



 ط
 

 شكر وتقدير

  بسم الله الرحمن الرحسم

  دمحم انسيد ينرسلملنبياء و ألة والسالم على أشرف االوالص لمينرب العاه للمد حلا

 ا بعد. أممعينأج هوصحب هوعلى آل

 لبحثا قد أعطت الباحثة نعمة كثرية حىت تستطيع أن تتم تيعز وجل ال هللمد لحا

 يةالمساإل جامعة أنتساريبليم بية التعر تكلية ال  يف انالسرجاالعلمي شرطا لنيل درجة 
طلبة قسم تعليم اللغة  لدىاالستماع   قدرةوضوع : لما تحت ينبنجرماسكومية حلا

 بنجرماسينالعربية في جامعة انتساري االسمامية الحكومية ب

 في هذه الفرصة الباحثة شكرا جزيال إلى :

التربية  كعميدة كلية يرجستلما، اجورية ةحاجلا ةالدكتور وفيسور بر ال ةكرمملاحة ا. سم0
 .ينحكومية بنجرماسلمية االسإلاجامعة أنتساري ب و التعليم

، يمعارف رحمن حك. سماحة المكرم حسب الله، الماجستير الرائيس القسم و فضيلة 7
جامعة أنتساري بالماجستير سكرتيرا لقسم تعليم اللغة العربية في كلية التربية  و لتعليم 

 اإلسالمية الحكومية ببنجرماسين.

باحث على إرشادته لل. فضيلة المكرم المشرف األول األستاذ حسب الله الماجستير، 1
 في كتابة الرسالة العلمية.

ته في  على إرشاد. فضيلة المكرم المشرف الثانى األستاذ رحمد صادقين الماجستير، 4
 كتابة الرسالة العلمية.



 ي
 

لغة بقسم ال عمحاضر في دورة االستما ك،   الماجستير محمد عارفين المكرم. سماحة 5
مات النافعة الذي يعطون المعلو بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ببنجرماسين.  يةالعرب

 زاء.جلا يرخ نيع اللهم هوالتقدير على ماقدموه. وجزا اللباحثة كل الشكر 

 ذا هكتابة   يفعدة والتوجيو والتسهيل للباحثة مسا نيصدقاء الذين أعطو األيع جلمو . 2

  البحث العلمي.

 و ال يفوت الباحثة من النقاصان و األخطاء في كتابة هذه الرسالة العلمية، فما أحسن 

 للقارئين أن يقترحوا الباحث باقتراحات إصالحية.

 المين.ععس الله ان ينفع هذه الرسالة للباحثة خاصة و للقارئين عامة، آمني يا رب ال
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