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التعلم. علمت الطالب أن اسًتاتيجية جيدة  ىفاسًتاتيجيات التعلم مهم جدا 
تكون للحصول على نتائج جيدة. وعلى حنو مماثل للطالب برودي العربية التعليم، جيب 
أن يكون كل شخص االسًتاتيجيات والنثرية ادلختلفة. بناء على ادلالحظات األولية، 

غة العربية بادلرحلة شعبة تدريس اللوالكتاب جتد احلقائق على أرض الواقع أن ىناك بعض 
خريج ادلدرسة الثانوية )الثانوية متوىو  اجلامعة االسالمية احلكومية بالنكارايا ٢١٠٢

دتكن العامة(. ولكن على الرغم من وجود خلفية ال يدعم، اليت يوجد ىو الطالب الذي 
 ادلوضوع. من احلصول على درجات جيدة ىف

ىذا البحث ىي كيف اسًتاتيجيات  ى ىذه اخللفية، وصياغة ادلشكلة ىفوبناء عل
 التعلم اليت يستخدمها.

يستخدم ىذا البحث حتليل وصفي مع هنج نوعي، مع تدابري جلمع البيانات، 
واحلد من البيانات، وعرض البيانات واالستنتاجات أو التحقق من البيانات. 

ىذه  ىف الستكشاف البيانات ادلستخدمة صك ادلالحظة وادلقابالت والوثائق. ادلواضيع
اجلامعة االسالمية احلكومية  ٢١٠٢شعبة تدريس اللغة العربية بادلرحلة الدراسة ىو قسم 

، الذي خترج من ادلدرسة الثانوية وحصلت على درجات جيدة مبا فيو الكفاية  بالنكارايا
 ادلوضوع. ىف

من نتائج ىذه الدراسات أن ىناك أشياء هتم الباحثني أن االسًتاتيجيات اليت 
كتب، دمها مقسمة إىل أربع فئات، وىي القراءة والتعلم، الحظ ادلسافة العني واليستخ

التحفيظ، وكان ذلك حتديد األولويات الوقت ووضع  فضال عن ادلوقف من اجلسم. ىف
موات. يف جعل العمل العلمي، لكنو كان يسعى مراجع من ادلكتبة، واإلنًتنت، أو 

ىتمام لنظافة ورقة علمية، كما كتب. يف استعارة كتاب أحد األصدقاء وإيالء اال
أي مكان وزمان. وتأثري   اليت تسهل التعلم ىفاالمتحان، وقال انو عادة ما جيعل ادلواد 



 قاد دائما وتدرس من يتال ةاألكادميي ةكبري على اسًتاتيجية التعلم ىو الدافع من ادلشرف
 .قبل االنضباط والتماسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Strategi belajar merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Seorang 

mahasiswa mempunyai strategi belajar yang baik akan memperoleh hasil yang 

baik pula. Begitupun bagi mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab, setiap orang 

pastilah memiliki strategi yang berbeda dan bermacam-macam. Berdasarkan 

observasi awal, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa ada beberapa 

mahasiswa prodi PBA IAIN Palangka Raya yang merupakan lulusan SMA 

(Sekolah Menengah Atas). Namun meski mempunyai latar belakang yang tidak 

mendukung, di antaranya ada seorang mahasiswi yang berhasil mendapatkan nilai 

cukup baik dalam mata kuliah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana strategi belajar yang ia gunakan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, dengan langkah- langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk menggali data digunakan 

instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini 

adalah mahasiswi prodi PBA angkatan 2012 IAIN Palangka Raya, yang 

merupakan lulusan SMA dan mendapat nilai yang cukup baik dalam mata kuliah.  

Dari hasil penelitian tersebut terdapat hal-hal yang menarik bagi peneliti 

bahwa strategi belajar yang ia gunakan terbagi kepada empat kategori, yaitu 

dalam membaca, ia memperhatikan jarak mata dan buku, serta posisi badan. 

Dalam menghafal, ia begitu memprioritaskan waktu dan situasi yang kondusif. 

Dalam membuat karya ilmiah, ia biasa mencari referensi dari perpustakaan, 

internet, atau meminjam buku teman dan memperhatikan kerapian karya ilmiah 

yang ia tulis. Dalam menghadapi ujian, ia biasanya membuat resuman materi yang 

memudahkannya belajar dimana saja dan kapan saja. Dan hal yang berpengaruh 

besar terhadap strategi belajarnya yaitu motivasi dari dosen pembimbing 

akademik yang selalu membimbing dan mengajarinya dengan disiplin dan 

konsisten. 



ABSTRACT 

 

Learning strategies is very important in learning. A student has learned a 

good strategy would be to obtain good results. Likewise for students Prodi Arabic 

Education, every person must have different strategies and sundry. Based on 

preliminary observations, the authors find facts on the ground that there are some 

students Prodi PBA IAIN Palangkaraya which is a high school graduate (high 

school). But despite having a background that does not support, of which there is 

a student who managed to get pretty good grades in a subject. 

Based on this background, the formulation of the problem in this research is 

how the learning strategies that he uses. 

This research used descriptive analysis with a qualitative approach, with 

measures of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions or 

data verification. To explore the data used instrument of observation, interviews, 

and documentation. Subjects in this study is a student department PBA 2012 IAIN 

Palangkaraya, who graduated from high school and got good enough grades in a 

subject. 

From the results of these studies there are things that are of interest to 

researchers that learning strategies that he uses divided to four categories, namely 

reading, he noticed the eye distance and books, as well as the position of the body. 

In memorization, he was so prioritize time and a conducive situation. In making 

scientific work, he used to seek references from the library, the Internet, or borrow 

a friend's book and pay attention to neatness scientific papers he wrote. In the 

exam, he usually makes resuman material that makes it easier to learn anywhere 

and anytime. And the major influence on the strategy of learning is motivation 

from the academic supervisor who always guided and taught by discipline and 

consistency. 

 

 

 



 قراراإل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
إستراتيجية تعلم اللغة العربية عند طالبة شعبة " أقر بأن ىذا البحث مبوضوع: 

سالمية الحكومية اإل الجامعة ٢١٠٢تدريس اللغة العربية بالمرحلة 
 " بالنكارايا

عمل أصيل يل وحدي مل يسبقو نشره أو كتابتو، وإذا ثبت يوما أن ىذا البحث من عمل 
 غريي، أنا مستعد لقبول أية عقوبات أكادميية حسب ما تنصو لوائح اجلامعة.   

 
 م ٢١٠٥أكتوبر     نكارايا،بال

 الباحثة                                                     
 
 

 سيتى عائشة
٠١١٠٠١١١٠١ 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 اإلهداء

 

 لقول الشكر والتقدير إلى: هذا البحث ىأهد

 اهلل سبحانو و تعاىل الذي أعطى رمحة و ىداية و رسول هلل صلى اهلل عليو و سلم .٠

ذان جهدا يف إجياد قويت لن الا( احملبوباحلاجة زيتون( وأمي )احلاج مسراىن موردىأيب ) .٢

أرجوا أن  يف الدنيا واآلخرة. و ةالنافعة ألكون سعيد و نصائحهماخالل دعائهما 

 يكون ىذا من أفضل ىدايا ذلما. 

واحلاجة  م. س ي،أمحدي  و األستاذ م. أ،أساتذيت مجيعا، وخاصة األستاذة مرسية .٣

مت ىذه الدراسة والجزاء إال إىل أن أ بكل اجلهود الذين أشرفوين ودفعوينم. أ، حنينة 

 إن شاء اهلل.   لكمليقبل اهلل أعما ذلمدعاء ال

الذين قد دفعوين حبسن  سوسي وينارتى و دوى كاريسما خصوصا، ،حايبأص.٤

مجيعا و أدعوا أن دتام ىذا البحث ادلتواضع، أشكركم إلادلعاونات والتشجيعات يف 

جزاء من مسرية حيايت، أسأل اهلل تعاىل لكم التوفيق والنجاج  يكون ىذا البحث

 وجزاكم اهلل أوفر اجلزاء.  



وأسأل اهلل  واحدا،-واحدا ذكرىم الميكن أنو حيث أيديهم مدوا الذين ادلعاونني كل.٥

ذلم ادلساعدة يف الدنيا واآلخر ويغفر ذلم ذنوهبم ويكتب ذلم التوفيق  ويوفر أن يوفقهم

 ويعينهم يف أعماذلم. اجلزاءوجيزيهم خري 

 

 الحمدهلل رب العالمين..........                            

 

 سيتى عائشة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ركلمة الشكر والتقدي  
 

محدا وشكرا هلل، وبعونو ورمحتو، وىدايتو وفيض علمو، دتت كتابة ىذه البحث. 

 صلى اهلل عليو وسلم.والصالة والسالم على خري اخلَلق واخلُلق رسولنا زلمد 

مبناسبة دتام  وعت الباحثة أن ىذه البحث التتم كتابتها إال مبد يد ادلعاونة. ولذلك

 تقدم الباحثة جزيل الشكر إىل أفضل الكرام ىم:  ىذه البحث

 يةامعة اإلسالماجلكرئيس   ادلاجستري، فيلو، أ.سالسيد الدكتور إبن علمي،  فضيلة. ٠

 احلكومية بالنكارايا. 

 كمساعدة العميد ىف األكادمييكية ادلاجستري، احلاجة روضة اجلنةفضيلة السيدة .٢

 احلكومية بالنكارايا. يةجلامعة اإلسالما

ذي كادلشرف األول، الو   كرئيس قسم تربية اللغة   ادلاجستري، أمحدىفضيلة السيد  .٣

 شجعي وأرشدي حىت دتت كتابة ىذا البحث. 

شجعي وأرشدي ذي ، الكادلشرف الثاىن ادلاجستري العلم،احلاج زين فضيلة السيد  .٤

 حىت دتت كتابة ىذا البحث.

سادات ادلدرسني وادلدرسات لكلية الًتبية الذين بذلوا جهدىم يف إعطاء العلوم .٥

 ىذه اجلامعة.  النافعة ما دامت الباحثة تدرس ىف



النكارايا على حسن باحلكومية  يةجلامعة اإلسالماسادات الرؤساء ومساعدي ادلكتبة .٦

 اقًتاض الكتب احملتاجة ذلذا البحث.  مساعدهتم ىف

 الذين شجعوين ماديا كان أو روحيا حىت دتت كتابة ىذا خيتفضيلة والدي وأ.٧

 البحث.

  البحث. ىذاة  اليت ساعديت ىف مرؤوسك  فطرةرزقى فًتى  فضيلة  .٨

إدتام  ىف سوسي وينارتى و دوى كاريسما خصوصا، الذي سعدين ،احملبوبني حايبأص .٩

 ىذا البحث ادلتواضع.   

الدنيا واآلخر ويغفر ذلم  ىفىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ذلم ادلساعدة 

 أعماذلم.  ىفذنوهبم ويكتب ذلم التوفيق وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم 

 ىالكمال، ترجو الباحثة أن يأتوأخريا، مع اإلقرار ببعيد ىذا البحث من 

 ىذا البحث بادلنافع الكثرية ويرضاه اهلل. 

 م ٢١٠٥أكتوبر     نكارايا،بال
 الباحثة                                                        
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