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بالنكا رايا 5 ,نوفمرب  2015م
وافق:

األول
ادلشرف ّ

ادلشرف الثاين

أمحدي ,م.س ا
رقم التوظيف ١١٣٢١٠١٠٢٠٠٣١٢ ١ ٠۰٦ :

زلمد أرين ,م.فد .ا
ّ
علم,

نائبة عميد كلّيّ يّة الًتبيّة و التعليميّة,

د ر ا .احلاجة .رضة اجلنّة ,م .فد
رقم التوظيف196710031993032001 :

ب

رئيس قسم تعليم اللغة,

أمحدي ,م.س ا
رقم التوظيف ١١٣٢١٠١٠٢٠٠٣١٢ ١ ٠۰٦ :

تقرير المشرف
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
إ ّن ىذا البحث العلمي الذي قدمها الطالبة :
االسم

 :ترسنا إندارى

رقم القيد

5505510011 :

العنوان

":مشكالت تطبيق استخدام اللغة العربية لطالبات "فرقة العربيّة"

ىف معهد اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكا رايا السنة الدراسيّة
."2016/2015
بعد النظر فيو و أدخلنا بعض التعديالت و االصطالحات إىل الزمة أرى أن ال
مانع لتقدميو إىل كلّيّة الًتبيّة و التعليميّة لقسم تعليم اللغة ىف شعبة تدريس اللغة العربية
خلطة البحث إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا.

بالنكا رايا 1 ,نوفمبرب ۲۰51
األول
ادلشرف ّ

ادلشرف الثاين

أمحدي م.س ا
رقم التوظيف ١١٣٢١٠١٠٢٠٠٣١٢ ١ ٠۰٦ :

زلمد أرين ,م.فد .ا
ّ

ج
ت

تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث العلمي
لقد متت مناقشة ىذا البحث العلمي الذي قدمتو ترسنا إنداري ورقم القيد 1101150037
والعنوان  " :مشكالت تطبيق استخدام اللغة العربية لطالبات "فرقة العربيّة" فى معهد الجامعة

اإلسالميّة الحكوميّة ببالنكارايا السنة الدراسيّة  "2016/2015وقررت اللجنة بنجاحها
واستحقاقها درجة سرجانا (س )1-ىف شعبة تدريس اللغة العربية قسم تعليم اللغة كلّيّة الًتبيّة و
التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببالنكارايا.
اليوم  :اجلمعة
التاريخ :
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)(...................
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عميد كلّيّة الًتبية و التعليم
باجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا
األستاذ درس .فهمي ,م .فد
رقم التوظيف 126105201222031003 :
ث

د

مشكالت تطبيق استخدام اللغة العربية لطالبات "فرقة العربية" فى معهد الجامعة اإلسالميّة
الحكوميّة ببالنكارايا السنة الدراسيّة 2016/2015
الملخص

اللغة العربية ىي وسيلة من التعاليم اإلسالمية ،كما تقال ألن اللغة العربية ىي اللغة
الوحيدة اليت سعينها على أعلى ادلعرفة من القرآن والسنة .اللغة العربية لغة أجنبية ىف إندونيسيا وىي
قريبة منا و بعيدة عنا تقال قريبة منا أل ّن هبا نصلّي و ندعو وغَتىا من العبادات و تقال بعيدة عنا
أل ّّنا صعبة لغَت الناطقُت هبا حُت يتعلّمها و استخدامها ىف احملادثة اليوميّة .مهارة الكالم إحدى
ادلهارات لتعبَت النفسى شفهيّا .إذا حُيتَاج مبوجود السعي لًتقية استخدام اللغة العربيّة مثل تطبيق
لكن تلك األحوال ليس ىناك منفعة أل ّن أنواع
جيّد و يَبٍت بيئة اللغة مثل مسكن و غَت ذالك ,و ّ
السبب ّإما من داخليّة أو خارجيّة.
توجهها مشرفة الفرقة العربيّة ىف تطبيق
أسئلة ادلسئلة ىف ىذا البحث ىي ما ادلشكالت الىت ّ
استخدام اللغة العربيّة ىف مسكن و السعي إليها مشرفة الفرقة العربيّة معهد اجلامعة .واألغرا من

توجهها مشرفة الفرقة العربيّة من ادلشكالت يف تطبيق استخدام اللغة العربيّة
ىذا البحث ىو فهم ما ّ
يف معهد اجلامعة.
عملت الباحثة حبثها ىف مسكن معهد اجلامعة ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بالنكارايا.
ادلدخل ادلستخدم ىو الكيفي الوصفي و مرؤوس البحث ى ّن مشرفات الفرقة العربيّة ادلتعلّقة ىف
توجيو مشكالت تطبيق استخدام اللغة العبيّة و الذى تكون سلربه ىو العضوات الفرقة العربيّة.
تستخدم ىذا البحث مجع البيانات بادلقابلة والوثيقة وادلالحظة.
توجهها مشرفة الفرقة العربيّة ىف تطبيق استخدام
ىذه النتائج تشَت إىل أن ادلشكالت الىت ّ

اللغة العربيّة ىي أل ّن خلفيّة مدرسة العضوات ,العضوات ال تعملن الواجبة الىت أعطان ادلشرفة,
اهتن ,العضوات تغمى على
نقص علم ادلشرفة عن اللغة العربيّة ,زلدود وقت ادلشرفة ىف حلظ عضو ّ
النظام عن وجيب باستخدام اللغة العربيّة ىف ادلعهد ,نقصان ادلفردات ,ادلشرفة مل تزل تستخدم اللغة
مرات .و قد سعت إليها مشرفة فرقة العربيّة ىف ترقية استخدام اللغة ىف ادلسكن ىو
اإلندونيسيّا ّ

احلمام و
كل يوم و تدريبات جعل اإلنشاء ,تعلّق ادلفردات ىف ادلطبخ و ّ
إعطاء الواجبة إىل العضوات ّ
غَت ذالك و كذالك تعطى العقاب و اذلديّة.

ج
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Problem Penerapan Penggunaan Bahasa Arab untuk Mahasiswa Blok Arab
Di Asrama Putri Ma’had Al-Jami’ah IAIN Palangkaraya Tahun Akademik
2015/2016.
ABSTRAK
Bahasa Arab adalah media ajaran Islam, dikatakan demikian karena
Bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang mengilhami pencarian kita atas
ilmu tertinggi yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Bahasa Arab sebagai salah satu
bahasa asing bagi orang indonesia, merupakan entisitas terdekat sekaligus terjauh.
Dikatakan dekat karena ia selalu hadir dalam keseharian kita sebagai bahasa
sholat atau bahasa doa dan dikatakan jauh karena ia terkadang menampakkan
wajah kesulitannya untuk dipelajari dan digunakan dalam berkomunikasi.
Keterampilan berbicara merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa untuk
mengekspresikan diri secara lisan. Untuk itu diperlukan adanya usaha-usaha nyata
yang berkesinambungan untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Arab seperti
penerapan yang baik, didirikannya lingkungan bahasa seperti asrama dan lain
sebagainya, tetapi terkadang hal-hal tersebutpun tidak berguna karena bermacammacam sebab, baik dari internal maupun eksternal.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah problem apa saja yang
dihadapi oleh Musyrifah Blok Arab Ma’had Al-Jami’ah dalam menerapkan
penggunaan bahasa arab di asrama dan apa saja usaha yang dilakukan oleh
Musyrifah Blok Arab Ma’had Al-Jami’ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui problem apa saja yang dihadapi oleh Musyrifah Blok Arab Ma’had
Al-Jami’ah dalam menerapkan penggunaan bahasa arab di asrama dan apa saja
usaha yang dilakukan oleh Musyrifah Blok Arab Ma’had Al-Jami’ah.
Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di asrama Ma’had Al-Jami’ah
IAIN Palangka Raya. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif,
subjek penelitian penulis adalah musyrifah blok Arab yang berkaitan langsung
dalam menghadapi problem penerapan penggunaan bahasa Arab, objek penelitian
penulis adalah problem penerapan penggunaan bahasa Arab dan yang menjadi
informan dalam penelitian ini adalah member blok Arab. Pengumpulan data
penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa problem penerapan penggunaan
bahasa Arab yang dihadapi musyrifah blok Arab adalah karena latar belakang
pendidikan member, member tidak mengerjakan tugas yang diberikan, pengaruh
teman, masih kurangnya pengetahuan musyrifah tentang bahasa Arab,
keterbatasan waktu musyrifah untuk memantau membernya, kurangnya kesadaran
member dalam menggunakan bahasa Arab di asrama, masih kekurangan kosakata,
dan musyrifah masih sering menggunakan bahasa Indonesia. Usaha yang
dilakukan oleh musyrifah blok Arab dalam meningkatkan penggunaan bahasa
arab di asrama adalah Memberikan tugas kepada member setiap harinya untuk
membuat insya’, menempel kosakata-kosakata yang berbentuk mading di dapur,
kamar mandi, dan lain-lain, musyrifah-musyrifahnya sendiri mengajak membermembernya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, musyrifahnya
secara tiba-tiba masuk ke kamar membernya dan bertanya tentang mufrodat yang
ada di sekitar kamar dan juga memberikan sanksi dan hadiah.
هح

كلمة الشكر والتقديم
احلمدهلل الذى ىدانا ذلذا وماكنا لنهتدي لوال ىدانا اهلل والصالة والسالم على حبيب اهلل
زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعُت .وبعد فقد إنتهى الباحثة من كتابة
ىذا البحث الستيفاء بعض الشروط النجاح من الدراسة بادلرحلة اجلامعية كلّيّة الًتبية و

التعليم لقسم تعليم اللغة ىف شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية

بالنكارايا.
وىف ىذه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :
 .1األستاذ الدكتور إبن علمى أس.فيلو س ح ،م ح احملًتم ،رئيس اجلامعة
اإلسالمية احلكومية بالنكارايا
 .2األستاذ درس .فهمي ,م.فد احملًتم ،عميد كلّيّة الًتبية و التعليم باجلامعة
اإلسالمية احلكومية بالنكارايا
 .3األستاذ أمحدي م.س.ا احملًتم ،رئيس قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة
األول ىف كتابة ىذا البحث.
اإلسالمية احلكومية بالنكارايا و ادلشرف ّ

زلمد أرىن م.فد.ا احملًتم ،ادلشرف الثاين ىف كتابة ىذا البحث
 .4األستاذ ّ
 .5األستاذ ىرليس أنوار م.س.ا احملًتم ،ادلشرف األكادميية

 .6مجيع األساتيذ شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا
 .7أىب و ّأمى الكرميُت الذين ربياين صغَتا وىداين كبَتا
 .8أختاين صغَتتان احملبوبتان التاين تسليتاين أبدا

و

خ

 .9مشرفات معهد اجلامعة السنة الدراسيّة  2016/2015اآليت ساعدنٌت ىف
كتابة ىذا البحث
 .10أصدقائى األعزاء ىف شعبة تدريس اللغة العربية

بالنكا رايا 16 ,أكتوبر  2015م
الباحثة

ترسنا إنداري

ود

إقرار الطالبة
أنا ادلوقعة ادناه :
 :ترسنا إنداري
االسم
۱۱0۱51۰۰73 :
رقم القيد
 :شارع باتوا سويل مخسة د النمرة 20
العنوان
أقر بأن ىذه الرسالة الىت أحضرهتا لتوفَت شرط من شروط النجاح لنيل درجة سرجانا
( (S-1ىف كليّة الًتبيّة و التعليم لقسم تعليم اللغة ىف شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة
اإلسالمية احلكومية بالنكارايا .وعنواّنا :
"مشكالت تطبيق استخدام اللغة العربية لطالبات "فرقة العربيّة" فى معهد الجامعة
اإلسالميّة الحكوميّة ببالنكا رايا السنة الدراسيّة "2016/2015
أحضرهتا وكتبتها بنفسى وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف األخرين
وإذا ادعى أحد مستقبال أّنا من تأليفو و مث تبُت أّنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل
ادلسؤولية على ذلك ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على مسؤويل كليّة الًتبيّة و
التعليم لقسم تعليم اللغة ىف شعبة تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية
بالنكارايا .حررت ىذا االقرار بناء على رغبىت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

بالنكا رايا 2 ،نوفمرب 2015
توقعة ادلقرر

ترسنا إنداري
زذ

الشعار
سالِ َك َها
ْ َُّجاةَ َو لَ ْم تَ ْسل
َ تَ ْر ُجو الن
َ ك َم
ِ َالس ِف ْي نَةَ الَ تَ ْج ِري َعلَى الْيَب
س
َّ إِ َّن
Apabila Kamu Menginginkan Keselamatan Namun Tidak Meniti
Jalannya Seperti Kapal Yang Tidak Bisa Berlayar Di Atas Daratan.

_ _ كتاب البالغة فى علم البيان

ر

ح

اإلهداء
أهدى هذا البحث العلمي إلى :
والدي احملبوب الفاضل و والديت احملبوبة احملًتمة ،عسى اهلل يرمحهما ربياين صغَتا
وحفظهما اهلل ىف السالمة اإلميان واإلسالم ىف الدنيا واألخرة
مجيع األساتيذ ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا جزاىم اهلل خَت اجلزاء
أختاين صغَتتان احملبوبتان ومجيع أىايل الذين سعدون بدعائهم حىت وصلت إىل ّناية
كتابة ىذا البحث
أصحايب الذين اىتمامهم كثَتا وساعدهتم ىف امتام البحث
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