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 ملخص البحث
البيئة اللغوية على ممارسة مهارة الكالم لطالب املدرسة  م،2022، أمحد هجراي النور

مبعهد بكة مراتبورا منطقة بنجار كاليمنتان  8املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
الرتبية والتعليم جبامعة  ةلعربية كليقسم تعليم اللغة ا البحث العلمي، اجلنوبية

 ن،توفيق الرمحاألول: د.  مية احلكومية ببنجرماسني. املشرفأنتساري اإلسال
 ، املاجستري.د. حامدي إهلامياملشرف الثاين: و املاجستري، 
 البيئة اللغوية، ممارسة مهارة الكالم: الكلمات األساسية

 ةوحتسني مهار  مارسةلعربية تقوم مبانطقة ابللغة ابيئة  لبحث العلميا اقدم هذي
مبعهد بكة  8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  كالم لدى الطالب يفال

م اللغة فضاًل عن كوهنا يمن أهم املهارات يف تعل كالمالباحث أن مهارة ال ووجد .مراتبورا
تقان اللغة إل ب الطالعلى  كالمميكن أن تدعم أنشطة ال .اللغة وإتقان رمزًا الكتساب

ئيسية أحد األسباب الر أو املتعلم هبا.  والتواصل بشكل جيد مع احملاور ابللغة املستخدمة
، بذلك كأن فعالةهو وجود بيئة لغوية نشطة و  كالمال ةتطوير مهار ممارسة و اليت تؤثر على 

شهدها شخص تشمل بيئة اللغة مجيع أنواع األشياء اليت ي. املدروسة ابللغة بلداليف املتعلم 
الرمسية  ةالبيئهي من بني أشكال البيئة اللغوية ته به. ا واليت ميكن أن تطور لغما ويسمعه
من بني مظاهر البيئة مث  .لبيئة االصطناعية والبيئة الطبيعيةاب، أو تسمى أيًضا وغري الرمسية

، بدًءا مما ر اللغة لدى املتعلمنيياللغوية مجيع أنواع األنشطة اللغوية اليت تؤثر على تطو 
 ك العديد من األشياء اليت جتعل، هناكالمال ةمهار  ممارسةيف . يُتحدث به ويُرى وُيسمع

إلجراء البحث مثرية  مبعهد بكة مراتبورا 8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
مة ، مث العوامل الداعأو الكالم بيئة لغوية جيدة ونشطة يف التحدثهي  ، مبا يف ذلكفيها

 .كالمال ةممارسة مهار يف على الطالب  اليت تسهل
انت هذا البحث هو حبث ميداين يستخدم املنهج الوصفي النوعي. مصادر البيا

 بحثال اهذ من البحث ذايتوالتوثيق.  ةة واملقابلحظالامل ةاليت مت مجعها من خالل تقني



 و
 

املدرسة  لطالب يفوا الدروس املعهدية لمي اللغة العربية ومعلميمع بعض هو العلمي
موضوع . ويف الوقت نفسه، فإن مبعهد بكة مراتبورا 8املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 

 ا.طويرهكالم وتالمهارة  على ممارسةللغوية هو البيئة ا العلمي من هذا البحث البحث
ن املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجارا نتيجة هذا البحث أن البيئة اللغوية يف

على تطوير  ثرياتؤثر ك اليت ،ةطبيعيالأو  يةعاصطناال، سواء بشكل مراتبو مبعهد بكة 8
، ألن هناك العديد من األنشطة اللغوية اليت تدعمهم لدى الطالب كالمال ةمهار وممارسة 

 املتوسطة اإلسالمية إمااملدرسة  ساحةابستخدام اللغة العربية يف م ملمارسة التحدث دائًما
تدعم  اليت لوالوسائ أو التسهيالت أيًضا العديد من املرافق، وهناك ل وخارجهداخل الفص

بيئة  يف ، حىت كأن املتعلم، حبيث تكون البيئة اليت مت إنشاؤهاالتعلم والتدريب يف الكالم
الداعمة عديد من العوامل ، هناك الأيضاالكالم  ةمهار  ممارسةيف و  .ابللغة العربية نيناطقال

مجيع هي للطالب  كالمال ةمهار  ملمارسةمن بني العوامل اليت تدعم  .قةوالوامل العائ
 تسهيالت، والة النشطة يف التحدثويبيئة اللغال، و نو ن احملرتفو األنشطة اللغوية، واملعلم

، يف السكن( وغريها أن يسكنوا)ألن يُطلب من الطالب  ون حول الطالب، ومشرفاملناسبة
 القلق كالم هوال ةمهار  ملمارسةالطالب  علىأو تعيق  من بني العوامل اليت ال تدعم مث

الذي أييت من الطالب  اخلوف من اخلطأ، مث الشعور ابلكسليعين ، مبا يف ذلك الكالم
 أنفسهم.
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ABSTRAK 

 

Ahmad Hijrianur, 2022, Lingkungan Berbahasa Terhadap Pelatihan 

Keterampilan Berbicara Siswa MTs Al-Irsyad Tengaran 8 Ma’had Bakkah 

Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Antasari Banjarmasin. Dosen Pembimbing I Dr. Taufiqurrahman, S.Ag, 

M.Ed, dan Dosen Pembimbing II Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag. 

Kata Kunci: Lingkungan Berbahasa, Pelatihan Keterampilan Berbicara 

Skripsi ini menyajikan tentang lingkungan berbahasa Arab yang melatih dan 

meningkatkan keterampilan berbicara di MTs Al-Irsyad Tengaran 8 Mahad Bakkah 

Martapura. Peneliti menemukan keterampilan berbicara merupakan salah satu 

keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa serta simbol dari 

penguasaan bahasa. Kegiatan berbicara dapat mendukung siswa untuk fasih dalam 

berbahasa, dan berkomunikasi dengan baik kepada lawan bicara dengan bahasa 

yang digunakan. Di antara penyebab utama yang mempengaruhi pengembangan 

dan pelatihab keterampilan berbicara adalah dengan adanya lingkungan berbahasa 

yang aktif, efektif yang seakan-akan pembelajar berada dinegara yang 

menggunakan bahasa tersebut. Lingkungan berbahasa mencakup padanya segala 

macam hal yang disaksikan, didengar oleh seseorang yang mana hal tersebut dapat 

mengembangkan bahasa pembelajar. Di antara bentuk lingkungan berbahasa adalah 

lingkungan formal dan informal, atau juga disebut dengan lingkungan buatan dan 

lingkungan alami. Di antara perwujudan dari lingkungan berbahasa adalah segala 

macam kegiatan kebahasaan yang mempengaruhi perkembangan bahasa 

pembelajar, mulai dari yang diucapkan, dilihat dan didengar. Dalam pelatihan 

keterampilan berbicara, ada beberapa hal menjadikan MTs Al-Irsyad Tengaran 8 

Mahad Bakkah Martapura menarik untuk diteliti, diantaranya adalah lingkungan 

berbahasa yang baik dan aktif dalam berbicara, kemudian adanya faktor-faktor 

pendukung yang memudahkan siswa untuk melatih keterampilan berbicara. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang dikumpulkan melalui teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek pada penelitian ini yaitu beberapa 

guru bahasa Arab, guru mata pelajaran pesantren dan siswa di MTs Al-Irsyad 

Tengaran 8 Ma’had Bakkah Martapura. Sedangkan, subjek penelitian ini adalah 

lingkungan berbahasa untuk pengembangan dan pelatihan maharah kalam. 

Hasil dari penelitian ini adalah lingkungan berbahasa yang ada di MTs Al-

Irsyad Tengaran 8 Mahad Bakkah Martapura baik secara buatan ataupun alami 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan berbicara siswa, 

dikarenakan ada banyak kegiatan-kegiatan kebahasaan yang mendukung mereka 

untuk senantiasa praktik berbicara menggunakan bahasa arab di area sekolah, baik 

ketika di dalam kelas, maupun di luar kelas, dan juga ada beberapa fasilitas dan 

media yang mendukung pembelajaran dan pelatihan kalam, sehingga lingkungan 

yang diciptakan seakan-akan memang lingkungan berbahasa Arab yang asli. Dalam 

pelatihan keterampilan kalam, ada beberapa faktor yang mendukung dan 

menghambat, maka diantara faktor yang mendukung pelatihan keterampilan 

berbicara santri adalah semua kegiatan kebahasaan, pengajar profesional, 



 ح
 

lingkungan berbahasa yang aktif dalam berbicara,  fasilitas yang memadai, para 

pengawas diasrama (karena siswa wajib menginap di asrama) dan lainnya. Adapun 

di antara faktor yang tidak mendukung atau menghambat pelatihan keterampilan 

berbicara siswa adalah kecemasan berbicara, termasuk padanya adalah takut salah, 

kemudian juga rasa malas, yang datang dari diri siswa itu sendiri. 
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 شعار
"وإذا سألك عبادي عين فإين قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا يل 

 وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون"
 (186قرآن سورة البقرة : ال)قول هللا تعاىل يف 

 
 "من دل على خري فله مثل أجر فاعله"

 (رواه مسلم ملسو هيلع هللا ىلصديث النيب ح)
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 إهداء
 ،وفيق الذي تتم الصاحلاتعلى كل النعم والت احلمد هلل رب العلمني

 .ملسو هيلع هللا ىلص نا حممدوالصالة والسالم على نبي
 هذا البحث إىل: أهدي

 دائما على خري ينودعوا ينساعداالذان  مسلمةاحملبوبة احملبوب موليادي وأمي أيب 
 وإخويت احملبوبني ومجيع أسريت اآلن واملستقبل

 وأحبكم يف هللا ابرك هللا فيكم وجزاكم هللا خريا وأقول
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 تقديرر و شك
 بسم هللا الرمحن الرحيم

محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى رب العاملني  احلمد هلل
 وسلم عليه هلل صلى هلل رسول حبيبنا على ونسلم ونصلى. الذي بنعمته تتم الصاحلات

 .عد. أما بهرسولعبده ا دوأن حمم  هللاالإ إله . وأشهد أن الوعلى آله وصحبه
تم البحث العلمي شرطا لنيل باحث نعمة كثرية حىت يستطيع أن ي أعطى للإن هللا

بنجرماسني نتساري اإلسالمية احلكومية درجة السرجاان يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة أ
البيئة اللغوية على ممارسة مهارة الكالم لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية " مبوضوع

 ".ر كاليمنتان اجلنوبيةمبعهد بكة مراتبورا منطقة بنج 8 اإلرشاد تنجاران
 شكرا جزيال إىل: ة يقول الباحثسيبة النفويف هذه املناس

كومية حلمية اسالإلا أنتساري جامعة مدير املاجستري الرمحن جميبستاذ الدكتور ألا .1
 .نيبنجرماس

أنتساري  امعةجب ليموالتع رتبيةال كلية  عميد رئيس املاجستري محداناحلاج  الدكتور فضيلة .2
 .نيكومية بنجرماسحلمية اسالإلا

 امعةجب والتعليم رتبيةال كلية  العربية اللغة تعليم قسم رئيس املاجستري هللاحسب ملكرم ا .3
 .نيكومية بنجرماسحلمية اسالإلأنتساري ا

قال  ،ذا البحثهكتابة   ول يفاألشرف كاملاملاجستري   نتوفيق الرمح الدكتورفضيلة  .4
 .شاداتر إلعلى التوجيهات والكثري من الشكر ا

من  ،ذا البحثهكتابة   يف ثاينال شرفكامل  املاجستري حامدي إهلاميالدكتور  فضيلة .5
 .شاداتإلر على التوجيهات وا الشكر الكثري

 8ران ااملتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنج املدرسةب وطال نيدرسوم املدرسة رئيس .6
 .ن اجلنوبيةمبعهد بكة مراتبورا منطقة بنجر كاليمنتا
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، تهيف كتاب بعض األخطاء والنقصان لدى الباحث يف البحث العلمي إذا يوجد
 .ةنائبال والتوصيات قرتاحاتالا حثاوا للبعطللقارئني أن ي فمن املرجو

. على وجه عامللقارئني خاصة و  ذا البحث العلمي للباحثهبعسى هللا أن ينفع 
 .ايرب العاملني آمنياللهم 
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