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  عملية تدريس اللغة العربية

 سة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار يف املدر  متعددة االحداث)دراسة 

 يف الفصل النموذاجي و الفصل العام(
 

 
 
 قّدمتها

 إرما نور علمي
8244314882رقم القيد:   

 
 قسم تدريس اللغة العربية 

 الدراسات العليا 
 سالمية احلكومية تولون  ججون اجلامعة اإل

 م 8832
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 موافقة املشرفني
يف ادلدرسة  متعددة االحداث)دراسة  رسالة ادلاجستري حتت العنوان:  " عملية تدريس اللغة العربية

رما إاليت كتبتها "  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار يف الفصل النموذاجي و الفصل العام(

قد فتشها ادلشرفان وواقفا لتقدميها إىل رللس  ًٖٕٛٓٓٗٔٗٗٛت القيد: نور علمي  رقم دف

 ادلناقشة.

 
  ٕ٘ٔٓيوليو  ٕٚتولونج أجونج، 

 8املشرف                                            3املشرف           
 
 

 د. عباد بدر الزمان ادلاجستري احلاج   احلاج أ.د. امام فؤادي ادلاجستري
 ٕٕٕٖٜٓٓٔٔٓٓٓٗٓٛٓٚٔرقم التوظيف:            ٕٖٜٜٖٖٜٜٓٓٔٓٗٔٔٓٙٔ: رقم التوظيف
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 موافقة جملس املناقشة
 

األحداث متعددة )دراسة  عملية تدريس اللغة العربية رسالة ادلاجستري حتت العنوان: "
 " يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار يف الفصل النموذاجي و الفصل العام(

قد دافعت عنها أمام رللس ادلناقشة    ٖٕٛٓٓٗٔٗٗٛاليت كتبتها ارما نور علمي  رقم القيد: 
وقد صححتها  ٕ٘ٔٓاغسطوس  ٓٔاحلكومية تولونج أجونج يف اليوم اإلثنني،  ابجلامعة اإلسالمية

 كما طلبها رللس ادلناقشة.
 جملس املناقشة

 ...........................    احلاج أ.د. امام فؤادي ادلاجستري:  الرئيس .1

 ........................... الدكتور أمحد زين العابدين، ادلاجستري : الكاتب .2

 ...........................  الدكتور خازن، ادلاجستري احلاج : ادلناقش .3

 ...........................  الدكتور صاحب، ادلاجستري : ادلناقش .4

  
  م ٕ٘ٔٓ اغسطوس ٓٔ، نجتولونج أجو  
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونجحتت تصديق 

 مدير الدراسات العليا                                 رئيس اجلامعة                  
 

                                                  
   أ. د. احلاج أمحد فطاين، ادلاجستري                        د.مفتوحني، ادلاجستري            

 ٕٜٗ٘ٓٓٙٔ ٖٜٜٓٔٔ ٔ ٔٓٓ :رقم التوظيف         ٜٚٔٚٓٚٙٔ ٖٕٓٓٓٓ ٔ ٕٓٓ :رقم التوظيف 
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 إقرار األصالة
 

 أان ادلوقّعة أسفلو وبياانيت كاآليت:

 الطالبة        : ارما نور علمي

 ٖٕٛٓٓٗٔٗٗٛرقم القيد     :

 ابليتار. سوكورجو قرية ابكوندينالعنوان       : 

يف  متعددة االحداث)دراسة  أقسم ابهلل ابن ىذه الرسالة حتت العنوان: " عملية تدريس اللغة العربية

قد "  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار يف الفصل النموذاجي و الفصل العام(

أدعى أحد أهنا من أتليفو فأان مسؤولة بكل  ألفتها أان بنفسي إال أجزاء ذكرت مصدرىا, فإن

 .ادعائو

 ٕ٘ٔٓيوليو  ٕٚتولونج أجونج,  
           ادلقرة             

 
   

  ارما نور علمي 
 ٖٕٛٓٓٗٔٗٗٛرقم القيد:                                                         
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 الشعار

 

ُ الهِذيَن آَمُنوا مِ      نُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات  يَ ْرَفِع اَّلله

   [ ٔٔ  : اجملادلة ]   
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 إلهداءا
 إىل :  ىذه رسالة ادلاجستريأىدي 

  الذين ربياين ودفعاين وأعطاين الدعاء دائما  ةأمي احملبوبة سيت فاطمو أيب احملبوب حسنوري

 الدنيا واالخرة .ظاىرا وابطنا، عسى أن حيصال مكاهنما رفيعة عندهللا وسعيدة يف 

 الذي قد دفعين ويساعدين على الوقت وادلصارف والقوة إلمتام  أمحد فكري أمرهللاي حبيبي

 ىذه رسالة ادلاجستري.جزاكم هللا أحسن اجلزاء. 

 ابلعلوم كزاد يف الدنيا واألخرة، عسى أن  أساتيذي ومشاييخي الكرام الذين قد علمواين

 واألخرة. يرفعهم هللا درجاهتم يف الدنيا

  زمالئي األحباء يف الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، شكرا

 على مساعدهتم عسى هللا أن جيعلنا إخوة دائمة. 

  .جامعتنا احملبوبة، اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

لمة العدم بنور اإلجياد وجعلها دليال على وجدانيتو الذي خلق ادلوجودات من ظاحلمدهلل 
. تشكر الباحثة  إىل هللا تعاىل الذي يهب النعم ويتيح الفرص حىت لذوي البصائر إىل يوم ادليعاد

متت كتابة ىذه رسالة ادلاجستري. صالة وسالما على حبيب ادلصطفى، سيد ادلرسلني دمحم صلى هللا 
 سالمية إىل ىذا العام.عليو وسلم الذي محل الرسالة اإل

ترتيب ىذه رسالة ادلاجستري إلمتالء الوظيفة األخرية اليت تعطها الدراسة العليا وإلستيفاء 
 بعض الشروط للحصول على درجة ادلاجستري اإلسالمية.

امتام  كتابة ىذه رسالة ادلاجستري حتت إشراف  ادلشرفني ادلقررين ومساعدة ىؤالء الذين 
. فتنبغي الباحثة أن تفضل الشكر الكثري إىل ىؤالء الذين ميدون يد ادلعونة ميدون يد ادلعونة

 وادلساعدة:
رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج,فضيلة الدكتور مفتوحني الذى قد أّذن يل  .1

 أن أتعّلم يف ىذه اجلامعة احملبوبة.
ليا الذي أعطاين الدفعة واحلماسة محد فطاين كمدير الدراسات العأوفضيلة السيد الدكتور  .2

 حينما طلب العلم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.
عباد بدر الزمان  كادلشرف األول, والدكتوراحلاج   امام فؤادي ادلاجستريوفضيلة الدكتور  .3

كادلشرف الثاين الذان أعطاين التوجيو والتصحيح حىت هناية البحث   ادلاجستري احلاج
 ناسبة على وقت سلطط .م

ادلاجستري احلاج  ىالسيد نور ىدادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار مدير  .4
الذي قد أذن يل أن أعمل حبثا علميا يف ىذه ادلدرسة ومجيع اساتيذه الذين قد اعطوين 

درس اللغة ادلعلومات وادلعرفة حينما حبث العلمي فيو اخلاص ألستاذ اندى فريماان كم
 العربية. 
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يف الدراسات العليا الذين يساعدون الباحثة ويدفعوهنا  ٖٕٔٓمجيع أصدقائي أجيال السنة  .5
 يف احوال الفرح واحلزن. 

خريا, تقدم أوترجو الباحثة عسى هللا أن يقبل أعماذلم قبوال حسنا وجزاكم هللا أحسن اجلزاء. و 
برجاء الباحثة لكي يكون النقد و اإلقًتاح اإلجيايب يف  الباحثة ىذه رسالة ادلاجستري إىل القارئني

التطوير والتحسني الكامل يف تعليم اللغة العربية.  وعسى أن تكون ىذه رسالة ادلاجستري  انفعة  
 ولعل هللا أن يرضى بكل عمل وخطوة. أمني.

 
 

 م ٕ٘ٔٓيوليو ٕٚتولونج أجونج ,   
 هٖٙٗٔشوال   ٓٔ  
 الباحثة  

 
 

 علمي ارما نور   
 ٖٕٛٓٓٗٔٗٗٛرقم القيد :  
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 قائمة املعلقات
 

 ادلعلقة األوىل      : إرشادات للمقابلة

 رشادات للوثيقةإادلعلقة الثانية      : 

 للمالحضةرشادات إادلعلقة الثالثة      : 

 عملية تدريس عندادلعلقة الرابعة     : الصورة 

 ادلعلقة اخلامسة   : السرية الذاتية

 سادسة  : البطاقة اإلشرافيةادلعلقة ال

 ادلعلقة السابعة   : رسالة اإلستئذان ألداء البحث

 ادلعلقة الثامنة    : رسالة البيان عن أداء البحث
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ABSTRAK 

 

Tesis dengan judul “ Proses Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Multikasus 

di Kelas Unggulan dan Kelas Reguler MTsN Kunir Blitar)  ini ditulis oleh Irma 

Noor Ilmi, Program Pascasarjana IAIN Tulung Agung, pembimbing: Prof. Dr. H. 

Imam Fu’adi, M.Ag dan Dr. H. Abad Badruzzaman, Lc. M.Ag. 

Kata Kunci: Proses Pembelajaran, MTsN Kunir Blitar. 

Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena tentang 

sekolah menengah islam yang memiliki latar belakang dan kurikulum yang 

berbeda. Dalam penelitian ini, menggambarkan proses pengajaran bahasa Arab 

dalam sekolah menengah Islam kelas unggulan dan kelas reguler guna untuk 

mengetahui tujuan, strategi, metode, materi, media serta evaluasi dalam proses 

pengajaran. Melalui penelitian ini, mampu mengetahui secara langsung apa saja 

yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan mendengarkan, berbicara dan 

menulis serta memberikan pengetahuan baru di bidang pengajaran bahasa Arab. 

Dalam pembelajaran, lingkungan juga mempengaruhi belajar mengajar, 

menjadikan siswa menyukai lingkungan, siswa menyukai lingkungannya tersebut 

merupakan cara agar tujuan dinyatakan dapat sepenuhnya tercapai. Peneliti 

memilih madrasah ini, karena berdasarkan info dari berbagai sumber mengatakan 

bahwa madrasah ini sangat berpresatsi serta lingkungan belajar yang sangat 

memadai, adalah yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran bahasa Arab yang 

sepenuhnya. 

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: 1) Bagaimana 

pelaksanaan proses pembelajaran Bahasa Arab di MTsN Kunir di kelas 7 

unggulan? 2) Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran Bahasa Arab di MTsN 

Kunir di kelas 7 reguler? 

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

pola penelitian studi kasus. Lokasi Penelitian pada panelitian ini adalah kelas 7 

unggulan dan kelas 7 regular di MTsN Kunir Blitar. Kehadiran Peneliti 

merupakan instrument utama dalam pengumpulan data penelitian. Adapun  

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode 

wawancara dan metode dokumentasi. Adapun metode analisis data yang 

digunakan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data (data display) 

dan penarikan kesimpulan (Conclution Drawing / Verification). Uji validitas data 

dengan cara perpanjangan waktu kehadiran peneliti, diskusi dengan teman 

sejawat. 

Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa :  1) Di kelas 7 

unggulan, metode yang digunakan guru bahasa Arab dalam keterampilan 

mendengarkan adalah audio visual, dalam keterampilan membaca guru 

menggunakan metode qiro’ah, dalam keterampilan keterampilan berbicara dan 

keterampilan menulis, guru menggunakan metode eklektik atau campuran. Ketika 

siswa maju untuk berbicara didepan kelas mereka menggunakan bahasa Arab dan 

bahasa Indonesia karena terbatasnya kosa kata yang mereka miliki. Namun hal 

tersebut tidak mengurangi rasa percaya diri mereka. 2) Di kelas 7 reguler, metode 

yang digunakan guru bahasa Arab dalam keterampilan mendengarkan adalah 

audio visual, dalam keterampilan membaca guru menggunakan metode qiro’ah, 
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dalam keterampilan berbicara dan keterampilan menulis, guru menggunakan 

metode eklektik atau campuran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ketika 

proses pembelajaran. Kemampuan siswa di kelas 7 regular ini berbeda dengan 

siswa di kelas 7 unggulan, kemampuan siswa di kelas 7 regular berada dibawah 

kemampuan siswa kelas 7 unggulan. Akan tetapi rasa percaya diri dalam belajar 

bahasa Arab, siswa di kelas 7 reguler lebih baik dari pada siswa kelas 7 unggulan. 

Hal tersebut tampak ketika berlangsungnya proses pembelajaran bahasa Arab.  
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ABSTRACT 

 

Thesis with the title "Learning Process Arabic (Study Multikasus in 

Excellent Class and Regular Class in MTsN Kunir Blitar) is written by Irma Noor 

Ilmi, Postgraduate Program, IAIN Tulung Agung, the guid: Prof. Dr. H. Imam 

Fu'adi, M.Ag and Dr. H. Abad Badruzzaman, Lc. M.Ag. 

Keywords: Learning Process, MTsN Kunir Blitar. 

The research in this thesis is motivated by a phenomenon of Islamic 

secondary school background and a different curriculum. In this study, describes 

the process of teaching the Arabic language in Islamic secondary school featured 

class and a regular class in order to determine the objectives, strategies, methods, 

materials, media and evaluation in the teaching process. Through this research, is 

able to know directly what used to teach the skills of listening, speaking and 

writing as well as providing new knowledge in the field of teaching Arabic 

language. In learning, the environment also affects learning, making the students 

liked the environment, the students liked the environment is a way for the purpose 

stated can be fully achieved. Researchers chose this madrasah, because based on 

info from various sources say that this is very berpresatsi madrasa and learning 

environment which is very adequate, is appropriate to achieve the objectives of 

teaching Arabic language completely. 

The problems of this thesis are: 1) How to  implementation of the process 

of learning Arabic in MTsN Kunir in excellent class? 2) How to implementation 

of the process of learning Arabic in MTsN Kunir in regular classes? 

Methods: This study use  qualitative approach and case study patterns. Research 

in this panelitian location is excellent class and a regular class in MTsN Kunir 

Blitar. The presence of researchers is a major instrument in the collection of 

research data. The data collection method used is observation, interview and 

documentation methods. The method of data analysis used through three stages: 

data reduction, data presentation (data display) and conclusion (conclution 

Drawing / Verification). Test the validity of the data by means of extra-time 

presence of the researcher, discussions with colleagues. 

From the results of this study, researchers concluded that: 1) In the excellent class, 

the method used Arabic teacher in listening skills is an audio-visual, the reading 

skills of teachers using methods qiro'ah, in skills speaking skills and writing skills, 

teachers use the eclectic method or mix. When students came forward to speak in 

front of their classes in Arabic and Indonesian due to the limited vocabulary they 

have. But it does not diminish their confidence. 2) In the regular class, the 

methods used by teachers in the Arabic language is an audio-visual listening 

skills, reading skills of teachers in using qiro'ah, the skills of speaking skills and 

writing skills, teachers use the eclectic method or mixed according to the 

conditions and needs when process learning. The ability of students in 7
th

 

excellent is different from the regular students, the ability of students in 7
th

 regular  

class under 7
th

 excellent. However, confidence in learning Arabic, students in 7
th

 

regular  better than regular 7
th

 excellent. It appears when the process of learning 

Arabic. 
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 امللخص

يف  متعددة االحداث)دراسة  رسالة ادلاجستري حتت العنوان عملية تدريس اللغة العربية 
 من جي و الفصل العام("ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار يف الفصل النموذا

  :ادلشرف الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، ،أتليف ارما نور علمي
 األستاذ الدكتور امام فؤدي ادلاجستري احلاج والدكتور عباد بدر الزمان ادلاجستري احلاج.

 مية كونري ابليتار.الكلمات اذلامة: عملية تدريس، ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكو  
تبحث ىذه رسالة ادلاجستري الظاىرة عن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الذي ميلك خلفية 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية توضح عملية تدريس اللغة العربية إنشائو ومنهجو ادلختلفة. 
دلواد و وسائل و اإلختبار لتعرف األىداف و الطرق و ا كونري يف الفصل النموذاجي و الفصل العام

يف عملية تدريس مباشرة اليت ادلستخدمة بتدريس مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و 
مهارة الكتابة. و تعطي ادلعرفة اجلديدة يف رلال التدريس اللغة العربية. تكون البيئة تؤثر إجراء 

ين و تكون األىداف ادلقررة ر الطالب مسرو  التدريس، إن تكون البيئة زلبة على الطالب، فيشًتك
اختارت الباحثة ىذه الكتاتيب، ألن بناء على معلومات من مصادر سلتلفة ميكن حتقيقها اتما. 

جدا وبيئة التعلم اليت ىي كافية جدا، ومناسبة لتحقيق أىداف تعليم  جيد تقول أن ىذه ادلدرسة
 .اللغة العربية متاما

كيف تطبيق عملية تدريس ( ٔه رسالة ادلاجستري ىي: ومسائل البحث يف كتابة ىذ
كيف ( ٕيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري يف الفصل النموذاجي؟   اللغة العربية 

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري يف الفصل العام؟تطبيق عملية تدريس اللغة العربية 
ة ادلاجستري مدخل البحث الكيفي، وتصميم منهج البحث : تستعمل ىذه رسال

البحث ابستعمال تصميم الدراسة احلالية، ومكان البحث وىو يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية كونري ابليتار، وحضور الباحثة، وطريقة مجع احلقائق ادلستعملة ىنا ىي : طريقة ادلالحظة 

ابلة، وطريقة الوثيقة أبداة إرشادة للواثيقة. وطريقة حتليل أبداة ادلالحظة، وطريقة ادلقابلة أبداة ادلق
احلقائق اليت تستعمل بثالثة ادلراحل وىي تنقيص البياانت وتقدمي البياانت واستخالص البياانت، مث 

 تفتيش صحة البياانت إبستعمال تطويل أوقات احلضور وادلناقشة مع بعض اإلخوان.
الطريقة ادلستخدمة  يف الفصل النموذاجي،( ٔمن ىذه النتائج خلصت الباحثة:   

يستخدم ادلدرس ىذه الطريقة يف مهارة االستماع، مبدرس اللغة العربية ىي الطريقة السمعية الشوية. 
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و يستخدم ادلدرس الطريقة القراءة يف مهارة القراءة و يف مهارة الكالم و مهارة الكتابة، يستخدم 
م الطالب امام الفصل يتكلم ابللغة العربية و اللغة اإلندويسية اذا يتقدادلدرس الطريقة االنتقائية. 

الطريقة ، يف الفصل العام( ٕألن لديهم ادلفردات قليل و نقيص جدا لكنهم لدي ثقة النفس. 
يستخدم ادلدرس ىذه الطريقة يف مهارة ادلستخدمة مبدرس اللغة العربية ىي الطريقة السمعية الشوية. 

درس الطريقة القراءة يف مهارة القراءة و يف مهارة الكالم و مهارة الكتابة، االستماع، و يستخدم ادل
 يستخدم ادلدرس الطريقة االنتقائية. 

، وقدرة العام ٚ الفصليف  بسلتلفة من الطال النموذاجي ٚ الفصلقدرة الطالب يف 
م ييف تعل فسالن ، الثقةو لكن .النموذاجي  ٚ الفصلحتت الطالب يف  العام ٚ الفصلالطالب يف 

  .النموذاجي الفصلأفضل من الطالب يف  العام الفصلاللغة العربية، الطالب يف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


