
مهارة الكالم  يفتنفيذ أنشطة الطالبات    
سكن معهد ابب السالم للبنات بكواال كافواس كاليمنتان الوسطى مب  

 

 إعداد 
 سييت عائشة 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية
 بنجرماسي 

ه 1444م/ 2۲۰۲  



 

 أ

 

كالمالمهارة   يف  أنشطة الطالبات تنفيذ  
كاليمنتان الوسطى   كواال كافواس للبنات بسكن معهد ابب السالم مب  

 
 

 البحتالعلمي
 مقدملكليةالرتبيةوالتعليمالستيفاءبعضالشروط

 لنبيلدرجةالبكالوريوس
الرتبيةاإلسالميةيف  

: إعداد  
 سييتعائشة

180101020193رقمالقيد:  
 
 
 
 
 

 جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية
 كليةالرتبيةوالتعليم

 قسمتعليماللغةالعربية
  بنجرماسني

 ه1444/م2022



 

 ب

 

 إقرار الطالبة
:وبياانيتكاآليت،أدانهةأاناملوقع

:سييتعائشةابلكاملاالسم
180101020193:رقمالقيد

لتعليمواالرتبية:كليةال
ليماللغةالعربيةتع:قسمال

:حتتاملوضوعالعلمي أقرأبنهذاالبحث
الطالبات أنشطة الكالم يفتنفيذ بكواالمبمهارة للبنات السالم ابب معهد سكن

.كافواسكاليمنتانالوسطى
 أحد ادعی وإذا ،اآلخر أوأتليف غريي إبداع من ومازورته بنفسي وكتبته حضرته

 ذلك، على املسؤولية أحتمل فأان ىمنحبيث ليس فعال أنه وتبنّي أتليفه منهأن املستقبل يف
 اإلسالمية أنتساري امعةجب والتعليم الرتبية كلية على أو نياملشرف على املسؤوليةلنتكونو

بنجرماسني. احلكومية
ذلك. على أحد جيربينالو اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا وحررت

م2022نوفمبري3بنجرماسني،
توقيعصاحبةاإلقرار





سييتعائشة

 



 

 ج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 د

 

ملوافقة ا  
الطالبات:البحثالعلميبعنوان أنشطة السالمسكنمبكالمالمهارةيفتنفيذ ابب معهد

كاليمنتانالوسطىكواالكافواسللبناتب
:سييتعائشةطالبةال

180101020193:رقمالقيد
اللغةالعربيةتعليم:القسم
:الرتبيةوالتعليمالكلية

 تهأعد الذي العلمي البحث على عطالإلا عدب عائشةالطالبة: /سييت
.قشةاملنا لسىلمإ هميتقد على انشرفملا وافق ،180101020193

م2022نوفمبري3بنجرماسني،
وأسلوبالكتابةاللغةالثاين،املشرفاحملتويواملضمونةاألوىل،املشرف






جحممدكاملرماأنصار،املاجستريااحلسييتمفليحة،املاجسترياهالدكتور
201701041رقمالتوظيف:197408201999032001التوظيف:رقم

 

االعتماد
رئيسقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالرتبيةوالتعليم

بنجرماسنياإلسالميةاحلكوميةجبامعةأنتساري



حسبهللا،املاجستري

1977122420031210002رقمالتوظيف:
 
 



 

 ه

 

 االعتماد من طرف جلنة املناقشة 
بعنوان: العلمي الطالباتالبحث أنشطة اببمبكالمالمهارةيفتنفيذ معهد سكن

سييتعائشة،رقمذ،الكاليمنتانالوسطىكواالكافواسللبناتبالسالم القيد:يكتبته:
ال180101020193 دافعت قد املناقشةطالبة. جلنة أمام العلمي البحث هذا عن

،وذلكيف:الرتبيةاإلسالميةيفالبكالوريوسوتقررقبولهشرطالنيلدرجة
األربعاء:اليوم
2022ديسمبري7:التاريخ
(A)85:ويكونمقبوالبدرجة

والتعليمعميدكليةالرتبية
جبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني



الدكتوراحلاجمحدان،املاجستري
196604051993031005رقمالتوظيف:

وتتكونجلنةاملناقشةمنالسادةاألساتذة:
التوقيعاالسمالرقم

1حسبهللا،املاجستري1
2كاملرماأنصار،املاجستريحممداحلاج2
3أمحدعارفني،املاجستري3



 

 و

 

 ملخص البحث 

الطالبات  .180101020193  سييت عائشة. أنشطة سكنمبكالمالمهارةيفتنفيذ
السالم ابب بمعهد الوسطىكواالكافواسللبنات األوىل،كاليمنتان :املشرفة

حممدكاملرماأنصار،احلاجاملشرفالثاين:و  سييتمفليحةاملاجستري،اهالدكتور
العربيةاملاجستري. اللغة تعليم قسم العلمى جبامعةالبحث والتعليم الرتبية كلية

 ه1444م/2022.أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني

 مهارة الكالم يذ، أنشطةسية: تنفساالكلمات األ
وهي لغويةاليتالبدالهاراتاملماللغةالعربية،فهناكأربعيتعليف وامتالك، لِتعلَّم

القراءةو،االستماع مهارة ومهارة الكالم، الكتابةو،مهارة احلا.مهارة العصر يليف
ابلطبع،.نالسياقاتالرمسيةوغريالرمسيةالكالميفكلمةللعوملة،هناكحاجةإىلمهار

تصبح وتطويرلكي لتدريب مكان إىل حاجة هناك جِبيِّد، والتحدث التواصل يف ماهرًا
املهار املعهد.ةهذه يعين بينها ومن مبعهد، البنات مسكن يف نُ ّفذت اليت األنشطة أّما

مهار وترقية لتطوير كافواس كواال السالم أبنشطةةابب هي الطالِبات حفظكالم
)اإلندونيسيةوالعربيةواإلجنليزية(.،واحملاضرةبثالثلغاتتصريفال

أ هذهدافأما يف العلميالبحث البحث )ا أنشطةملعرفة (1هي: تنفيذ
الكالميفالطالبات بكواالكافواسمبمهارة للبنات السالم ابب معهد ملعرفة(2)سكن

الطالبات أنشطة على تؤثر اليت الداعمة اببيفالعوامل معهد مبسكن الكالم مهارة
بكواالكافواس وحملوهلملعرفة(3)السالمللبنات يفيفأنشطةالطالباتاالعواملالعائقة

.مهارةالكالممبسكنمعهداببالسالمللبناتبكواالكافواس
البحث البحثيفنوع الوصفيالبحثهوهذا املنهج ابستخدام امليداين

وحت مراحلالنوعي. ثالث خالل من البياانت البياانتليل تنقيص وهي وعرض،،
واستخالصالنتائج.،البياانت
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اليتنُفذتيفمسكنالكالمةهيأنشطةالطالباتيفمهارهذاالبحثونتائج
يعين السالم ابب اللغات،1:معهد بثالثة احملاضرة التصريف.2( حفظ هذهيفو(

مهارةالكالمتنفيذأنشطةة.العواملالداعمةيفعائقوجدالعواملالداعمةوالت،األنشطة
التعلم.رغبةهي ومرافق األصدقاء، وأتثري املعلم، ودور والتحفيز، العواملأالطالبات، ما

أنشطةيفعائقةال وعدمةمهارتنفيذ ابلعصبية، والشعور ابلكسل، الشعور هي الكالم
واحمل الطقس. والعوامل األصدقاء، وأتثري ابلنفس، هتالاوالثقة العقبات هذه يلتجاوز

)مراجعة( احلفظ وتكرار املسابقات، وإجراء والتحفيز، الثناء وإعطاء التوبيخ، إعطاء
نفس.الوحتفيز
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ABSTRAK 

 
Siti Aisyah. 180101020193. Implementasi Kegiatan Santriwati Pada 

Keterampilan Berbicara  di Asrama Putri Pondok Pesantren Babussalam 

Kuala Kapuas Kalimantan Tengah. Dosen Pembimbing I Dr. Siti 

Muflichah, M.Pd. dan Dosen Pembimbing II H. M. Kamil Rama Oensyar, 

M.Pd. Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

2022. 

 
Kata Kunci: Implementasi, Kegiatan Keterampilan Berbicara. 

 Dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat empat keterampilan berbahasa 

yang harus dipelajari dan dimiliki, yaitu keterampilan   menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Di era globalisasi 

saat ini, keterampilan berbicara sangat dibutuhkan baik dalam konteks formal 

maupun informal. Tentunya untuk menjadi terampil berkomunikasi dan berbicara 

dengan baik, diperlukan suatu tempat untuk melatih dan mengembangkan 

keterampilan tersebut, salah satunya adalah Pondok Pesantren. Adapun kegiatan 

yang dilaksanakan di Asrama Putri Pondok Pesantren Babussalam Kuala Kapuas, 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berbicara siswa antara lain 

kegiatan menghafal tashrif, dan pidato tiga bahasa. (Bahasa Indonesia, Arab, dan 

Inggris). 

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: (1) ingin mengetahui 

implementasi kegiatan santriwati terhadap pelatihan keterampilan berbicara di 

Asrama Putri Pondok Pesantren Babussalam Kuala Kapuas (2) ingin mengetahui 

faktor-faktor pendukung dalam kegiatan santriwati terhadap pelatihan 

keterampilan berbicara di Asrama Putri Pondok Pesantren Babussalam Kuala 

Kapuas (3) ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam 

kegiatan santriwati terhadap pelatihan keterampilan berbicara di Asrama Putri 

Pondok Pesantren Babussalam Kuala Kapuas. 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Data dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Adapun hasil penelitian ini  yaitu kegiatan keterampilan berbicara 

santriwati ada dua kegiatan yaitu: 1) Muhadharah 3 Bahasa, 2) Menghafal Tashrif. 

Dalam kegiatan keterampilan berbicara ini ada beberapa faktor pendukung dan 

penghambat. Adapun faktor pendukung dalam kegiatan keterampilan berbicara 

adalah rasa ingin tahu santriwati, motivasi, peran guru, pengaruh teman dan 

fasilitas belajar. Sedangkan faktor penghambat/kendala dalam kegiatan 

keterampilan berbicara adalah rasa malas, perasaan gugup dan grogi, kurang 

percaya diri, pengaruh teman, dan faktor iklim atau cuaca. Dan solusi yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan teguran, 

memberikan pujian dan motivasi, mengadakan lomba, mengulang-ulang hafalan, 

dan memotivasi diri sendiri. 

 



 

 ط

 

دير شكر وتق  

ِبْسِمهللِاالرَّمْحَِنالرَِّحْيمِ
َسيَِّداَنَومَ اَلُمَعلَىَأْشَرِفاأْلَنِْبَياِءَواْلُمْرَسِلنْيَ اَلُةَوالسَّ َوالصَّ اْلَعاَلِمنْيَ ْواَلاَنَاحْلَْمُدهللَربِّ

ابَ ْعدُ ،أَمَّ ٍدَوَعلَىالِِهَوَصْحِبِهَأْْجَِعنْيَ .حُمَمَّ
هللاف العلميإن البحث تتم أن تستطيع حىت نعمةكبرية الباحثة أعطى الذي

يفكليةالرتبيةوالتعليمجبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةالبكالوريوس شرطالنيلدرجة
سكنمعهداببالسالممبمهارةالكالميفتنفيذأنشطةالطالبات"بنجرماسني،بعنوان:

 الوسطى."للبناتبكواالكافواسكاليمنتان

الباحثةشكراجزيالإىل:تقدمويفهذهاملناسبة 

أنتساري -1 جامعة مدير املاجستري الرمحن ميب احلاج الدكتور األستاذ املكرم فضيلة
 اإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.

محدانفضيلةاملكرم -2 احلاج والتعليم،كاملاجستري،الدكتور الرتبية جبامعةعميدكلية
 اإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.أنتساري

املاجستريفضيلةاملكرم -3 هللا تعليك،حسب قسم الرتبيةرئيس العربيةكلية اللغة .م
الرتبيةك،املاجستري،حكيمرمحنعارفو يفكلية العربية اللغة تعليم لقسم سكرتري

 التعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.
األوىلفضيلة -4 املشرفة املاجسترياهالدكتوراملكرمني مفليحة الثاين،سييت واملشرف

 رشادمهايفكتابةهذاالبحثالعلمي.إىعلاملاجستريحممدكاملرماأنصار احلاج
جبامعةفضيلةاملكرمنيْجيعاحملاضرينيفقسمتعليماللغةالعربيةكليةالرتبيةوالتعليم -5

 كوميةبنجرماسني.أنتسارياإلسالميةاحل



 

 ي

 

كافواس -6 كواال السالم ابب اإلسالمي املعهد مدير بيحقي أمحد املكرم فضيلة
 كاليمنتانالوسطى.

السالم -7 ابب معهد مبسكن والطالبات واملوظفني، املدرسني، ْجيع املكرمني فضيلة
 للبناتبكواالكافواسكاليمنتانالوسطى.

يف -8 للباحثة والتوجيهات مساعدات أعطوين الذين األصدقاء جلميع جزيال وشكرا
كتابةهذاالبحثالعلمي.

البحث هذا يفكتابة الباحثة لدى والنقصان األخطاء بعض موجودات وإذا
العلمي،وماأحسنللقارئنيأنيقتحواللباحثةابقرتاحاتإصالحية.

العلم البحث هبذا ينفع أن هللا عام.عسى وجه على وللقارئني خاصة للباحثة ي
آمنيايربالعاملني.

م2022نوفمبري3بنجرماسني،
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