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 ملخص البحث
 أملنا. نور يف2018أودنا, اعلوم و الًتبية لدىطالبكلية العربية اللغة تعلم استرياتيجية .

 الدراسية يفسنة بالغكارايا احلكومية اإلسالمية مشرفان2017\2016اجلامعة .)1)
(عبدالعزيزز.,ماجستري2الدكتورجسماين.,ماجستري)

 
:.استرياتيجيةالتعلم,صعوبةالتعلم,اللغةالعربيةكلمات أساسية

تعينيىذهالدراسةلتحديداستخداماسًتاتيجياتتعلماللغةالعربيةوصعوباتالتعلم
الطالبالعربمناملعلمنيكليةتدريبومعهدالدولةاإلسالميةيفباالجنكارايا.

 منعيناتمن البحثاملنهجالوصفيالكميمععدد ىذا طالب141يستخدم
اسًتاتيجية اسم مع استبيان اللغة اسًتاتيجياتتعلم البياناتباستخدام تقنياتمجع البحوث.

 )أكسفورد اللغة وقدمتحتليلىذه1990املخزونلتعليم العربية. اللغة تعلم واستبيانصعوبة )
احلسايبوالًتدد.اءالوصفييفشكلاملتوسطالبياناتمعاإلحص

(وقدوجدأنالطالباستخداماالسًتاتيجياتاليتختتلف1وأظهرتالنتائجمايلي:
واالسًتاتيجياتالتعويض، االسًتاتيجياتاملعرفية الذاكرة، من واسًتاتيجية العربية، اللغة يفتعلم

 واالسًتاتيجياتاالجتماعية واسًتاتيجياتالعاطفية املعرفة وراء اسًتات2اسًتاتيجياتما يجيات(
(صعوباتيف3تكونوراءاملعريفاسًتاتيجيةاليتغالباماقامبوالطالبيفتعلماللغةالعربية،

تعلمالطالبالعريباليتتسببهاعواملمثلعدموجودصعوبةاملعرفيةلفهمودتييزأصواتاحلروف
علىاإلنتاجمع مثالعجزيفالقدرة يفالتمييز صعوبة نفسها، اللغةطالبمنىيتقريبا ىذه

املفرداتصعوبات يتذكر نقصالذاكرة يفحنيأن العربية، باللغة الناطقة عندما الصعبجدا
الطالب
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 ملخص البحث اإلندونيسي
. 

Audina, Noor Amalina. 2018. Strategi Belajar Bahasa Arab Mahasiswa FTIK IAIN 

Palangka Raya Tahun Angkatan 2016-2017. Pembimbing : (I) Dr 

Jasmani M.Ag., (II) Abdul Azis M.Pd  

Kata Kunci : Strategi belajar, kesulitan belajar, bahasa Arab 

 Penelitian ini bertolak untuk mengetahui penggunaan strategi belajar 

bahasa Arab dan kesulitan-kesulitan belajar bahasa Arab mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskritif dengan  

Jumlah sampel penelitian  141 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan angket. Yaitu strategi belajar bahasa dengan  nama Strategy 

Inventory For Language Learning (SILL, Oxford 1990) dan angket kesulitan 

belajar bahasa Arab. Data ini dianalisis  dengan statistik deskriptif berupa 

arithmatic mean dan frekuensi. 

 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa: 1) strategi belajar bahasa Arab 

mahasiswa FTIK IAIN Palangka Raya menggunakan strategi yang berbeda-beda , 

yaitu stategi memori, strategi kognitif, strategi kompensasi, strategi metakognitif, 

strategi afektif dan strategi sosial  2) Strategi metakognitif  menjadi strategi yang 

paling sering dilakukan oleh  mahasiswa dalam belajar bahasa Arab, 3) Kesulitan-

kesulitan belajar bahasa Arab mahasiswa disebabkan oleh faktor interal yaitu 

kekurangan kognitif seperti kesulitan memahami dan membedakan bunyi huruf 

yang hampir sama, kesulitan membedakan isim, fi'il dan huruf, kemudian 

kekurangan kemampuan produksi bahasa dengan ini mahasiswa sangat kesulitan 

ketika berbicara bahasa Arab dan memahami seseorang yang berbicara dengan 

bahasa Arab,  adapun kekurangan memori mahasiswa kesulitan mengingat 

kembali kosakata yang telah dihapalkan dan kekurangan kemampuan menilai 

yaitu mahasiswa hanya menerima saja suatu kalimat atau kata yang salah tanpa 

bisa mengenali dan memperbaiki kesalahan dari kalimat yang dibuat. 
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 الشكر والتقدير
 

البحثالعلميباحلمدهلل والنعمة,حىتاالنتهاء الرمحة علىكلوفرة " قدرة املوضوع:
الطالب على تطبيق التراكب العربية للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية دار 

 دائماتتدفقعلىالنيبحممدمععائلةواصحابو.والسالمالصلوات".اآلمين بالنكارايا
لدوافعالتوجيوواالقًتاحاتواألفكاروامنالفصلولبحثأناإلعدادالناجحلباحثةالدركت

 :تشكرالباحثةإىلطراف،وذل واملساعدةمنخمتلفاأل
كمديراجلامعةاإلسالميةاحلكومية.فضيلةالسيدالدكتورابنعلمي.أ.س.فيلوا،سح.مح.1

 للبالنكارايا يفباحثةالذيمنحالفرصة احلكوميةللحصولعلىاملعرفة اإلسالمية اجلامعة
 بالنكارايا

ىفاجلامعة2 التدريسية العلوم و الًتبية كعميدكلية املاجستريىفالًتبية. فهمي. السيد فضيلة .
 يعطياإلذنلينفذالبحث.اإلسالميةاحلكوميةبالنكارايا.الذي

السيدةدرأ,حاجةروضةاجلنة3 عميدةىفأكادمييةكليةاملاجستريىفالًتبية.كوكيل.فضيلة
الًتبيةوالعلومالتدريسيةىفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةبالنكارايا.ملساعدتوىفاألكادميية

 واإلدارة.
4 إيرليانا سنيت السيدة فضيلة . الًتبيةاملاجستري كرىف اللغة. تدريس قسم ىفئيس ملساعدتو .

 األكادمييةواإلدارة.
ملساعدتوىفاملاجستريىفالًتبية.كسكرتريشعبةتدريساللغةالعربية..فضيلةالسيدعبداهلل5

 األكادمييةواإلدارة.
6 الدكتور السيدة فضيلة   م.أ.غ. واألولكاملشرفجسماىن، النصيحة يعطي واحلثالذي

.ومساعدةعمليةالدرس
.
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الثاين.،كاملشرف،م.أ.غاملاجستريعبدالعزيز,السيدالدكتورحممدفضيلةالسيد.7
واحلث املقصد يعطي الذي الدقيق اإلشرافألكمال يعطي البحثالذي كتابة النتهاء

 العلميبالصحيح.
 اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةبالنكارايا.الذييعطيالعلماألحسن.ينىفكلاملهاضر.8
 .يةبالنكارايا.الذييستعريالكتبرئيساملكتبةواملوظفونىفمكتبةاجلامعةاإلسالميةاحلكوم.9
أعطيناإلعانةوالدعاءوالنصائحوصربأناّلذينقدأخالصغريوأختالصغريو.والديين12

تكونالباحثةأنتجتهدكثرياىفالتعّلم.العاطفةحيت
مفيدةوميكنأنالبحث.نأملأنتكونالبحثأخريا،شكراجلميعالذينساعدوايفإعداد

.ملنيباآلمنييارآ.ارءوالقةللكاتبتضيفخزانةعلمية


2018بالنكارايا،يونيو
كاتبة


نوراملنااودنا
1401150090 
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 الشعار
 

...            

     /58:11سورة:اجملادلة

Artinya : “...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kementrian Agama: 

2003) 
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