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 التصريح

 ادلواقع أدىن ىذا البحث:
 ةيااحل اءورد:    سماال

 ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم الطلب
 : تعليم اللغة العربية  القسم

 صرح بالصدق واألمانة أن ىذا البحث العلمي مبوضوع :ت
لطالب يف كلية علوم ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاالرتبية والتدريس جبامعة وايل سا
إال أن تكون  ة نشرىا الناشر أو كتبها الباحثادلتخصصني أو ادلادال يتضمن اآلراء من 

 مراجع ومصادر ذلذا البحث العلمي.
 

        
 910۲ ويوني ٜٔ ،ڠمسارا

         ةالباحث
 
 

 ةالحيا اءورد
ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔرقم القيد: 
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 نسخة ىذا البحث العلمي:إن 

 ةاحليا اءورد:  االسم 
 ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية القسم
لطالب ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور:  ادلوضوع

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠايف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سا
 ٜٕٔٓ يوليو ٙٔ، ڠمسارا     

 ةالكاتب  الرئيس
  

 تؤتى قرة العين الماجيستير الليث عاشقين الماجستير
 ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ  التوظيف: رقم ٕٖٜٜٜٕٜٜٓٓٔٓٔٗٚٓٙٔ التوظيف: رقم

 ادلمتحن الثاين ادلمتحن األول
  

 أحمد زهرالدين الماجستير الدكتور محفوظ صديق الماجستير
 ٖٕٖٜٔٓٔٗٓٙٓٓٔٓٚٓٚٔ التوظيف: رقم ٖٕٕٕٜٔٓٓٔٓٓٓٓٚٓٛٙٔ التوظيف: رقم

 ةالثاني ةادلشرف ادلشرف االول
  

 تؤتى قرة العين الماجيستير أحمد إسماعيل الماجستيرالدكتور 
 ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ  رقم التوظيف:  ٖٜٜٕٜٔٓٓٔٓٚٔٛٓٓٚٙٔ رقم التوظيف:

 ج
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 موافق المشرف
 ادلعايلصاحب 

 علوم الرتبية والتدريسعميد كلية 
 ڠمسارااإلسالمّية احلكومية  ڠاجامعة وايل سا

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
  حتّية طيّبة وبعد

بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا 
 البحث العلمي للطالب:

 ةاحليا اءورد:   سمالا
  ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم الطلب
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور :  ادلوضوع

اإلسالمية  ڠالطالب يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل ساا
 .ڠاحلكومية مسارا

بأسرع وقت شلكن  ناقشة أن تناقش ىذا البحث العلميونرجو من جلنة ادل
 وشكرا باىتمامكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 910۲ ويوني ٜٔ، ڠاارمس

 ادلشرف األول  
 
   

 أحمد إسماعيل الماجستيرالدكتور 
  ٖٜٜٕٜٔٓٓٔٓٚٔٛٓٓٚٙٔ التوضيف: رقم

 د
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 موافق المشرف
 صاحب ادلعايل

 عميد كلية علوم الرتبية والتدريس
 ڠاإلسالمّية احلكومية مسارا ڠاجامعة وايل سا

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 وبعدحتّية طيّبة 

بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا 
 البحث العلمي للطالب:

 ةاحليا اء: ورد  سماال
  ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم الطلب
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور :  ادلوضوع

اإلسالمية  ڠاسالطالب يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل ا
 .ڠاحلكومية مسارا

بأسرع وقت شلكن  ناقشة أن تناقش ىذا البحث العلميونرجو من جلنة ادل
 وشكرا باىتمامكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 910۲ ويوني ٜٔ، ڠمسارا
   ةالثاني ةادلشرف
       

 
 تؤتى قرة العين الماجيستير

 ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ  رقم التوضيف:
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 ملخصال
 

 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور : ادلوضوع
اإلسالمية  ڠالطالب يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل ساا

 .ڠاحلكومية مسارا
 ةاحليا اءورد:   االسم

 ٕٕٖٔٔٙٓٓٗٔ:  رقم القيد للطلب
كفاءة اللغة   رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور يبحث ىذا البحث عن

اإلسالمية احلكومية  ڠالطالب يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل ساا لدى العربية
كيد بشدة على أدعت إىل قيام هبذا البحث ىي الت . و من أىم األسباب اليتڠمسارا

لييية يف اجلامعة دلواجهة حتديات. أنشطة تعلم اللغات األجنبية، وخاصة اللغة العربية واالصل
باحلاجة إىل اللغة األجنبية. لتلبية  ڠاإلسالمية احلكومية يف مسارا ڠاجامعة وايل ساتشعر 

وحدة أنشطة ىذه االحتياجات باالضافة إىل التعلم يف الفصول الدراسية، مث أُْنِشَأْت 
الرتبية والتدريس جبامعة وايل يف كلية علوم لدعم احتياجات اللغة األجنبية  LSBالطلبة 

 .ڠاإلسالمية احلكومية يف مسارا ڠاسا
كفاءة   رقيةتعملية تعليم ىذا البحث جواب من ادلشكلة األساسية وىي كيف 

اإلسالمية  ڠالطالب يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل ساا لدى اللغة العربية
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور؟ و ما  ڠاحلكومية مسارا

ىذا ؟  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠالطالب يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل ساا
دم ىذا خاست ٔالبحث ىو حبث ميداين ومجعت البيانات فيو بادلشاىدة وادلقابلة والتوثيق.
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وىو طريقة البحث اليت تصف احلادثة الواقعة أثناء  البحث طريقة التحليل النوعي الوصفي
 البحث. وتستخدم الكلمات ادلركبة يف اجلملة ادلوسعة.

  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة تنفيذ برامج والنتائج من ىذا البحث أن 
 ڠالطالب يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل ساا لدى كفاءة اللغة العربية

جتري يف كل عطالت هناية األسبوع يف يوم السبت من سلافظة  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
ادلفردات العربية و تعليم النحو والصرف و ترمجة نصوص اللغة العربية و شلارسة الكالم 

اجلامعي " Revolusi"باحملادثة العربية بني األعضاء. و مكاهنا يف حديقة روفولوسي 
 LSBوحدة أنشطة الطلبة . مث ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاايل ساالثّاين، جبامعة و 

وذلا دور ىام من أجل حتقيق توقعات سلتلف األطراف، إما توقعات من  كمالك الدور
الذين يتوقعون طالبها قادرًة على إتقان  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاناحية جامعة وايل سا

اللغات األجنبية وخاصة باللغة العربية واللغة اإلصللييية ادلتحدة، و توقعات من مديري 
لتحقيق أىداف ادلؤسسة مع مجيع أنشطة الربنامج اليت مت  LSBوحدة أنشطة الطلبة 

التدريس اليت التخطيط ذلا بشكل جيد، و توقعات من طالب يف كلية علوم الرتبية و 
للحصول على تعلم إتقان اللغة العربية والقدرة  LSBوحدة أنشطة الطلبة انضمت إىل 

وحدة أنشطة  على تطبيق العلوم العربية جيدا. مت تنفيذ األدوار ادلذكورة السابقة من ِقَبلِ 
  كجهة فاعلة، على الرغم  ال تيال ىناك بعض التوقعات مل يتم حتقيقها. LSBالطلبة 

 ز
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 اإلهداء
 أىدي ىذا البحث العلمي إىل: 

سن الرتبية اللذين ربياين أح( فةيلسيت سل و أميرجي اسوكوالدي احملبوبني )أيب  .ٔ
 .وأدبين أحسن التأديب

 ( على التشجيع والدعاء.دوي راديتيا إرزاالصغري )ي خأ .ٕ
لون اإىل مجيع مدرسي وزلاضري مربون روحي ومصابيح عقلي، الذين ال يي  .ٖ

 تربية أبناء الوطن عن العلم واألخالق. رلتهدين يف
 

  

 ح
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل الذي كفى والصالة والسالم على حبيب ادلصطفى وعلى آلو واصحابو أىل 
 التقى والوىف

وحدة أنشطة  دور "حتت موضوع  -بتوفيق اهلل تعاىل وعونو –فقد مت ىذا البحث العلمي 
لطالب يف كلية علوم الرتبية والتدريس ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBالطلبة 

" وكما عرفنا أن ىذا البحث العلمي من  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا
إحدى اللوازم اليت جيب استفائها للطالب كشرط للحصول على درجة الليسانس من 

 اإلسالمية احلكومية ڠاساوالتدريس جبامعة واىل قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علم الرتبية 
ويقدم الباحث شكره اجلييل اخلاص  . ولذالك حيمد اهلل محدا وشكرا على عونو.ڠمسارا
 إىل :

 ڠاجبامعة وايل سا عميد كلّية علوم الرتبية والتدريسالسيد الدكتور راىرجو ادلاجسرت ك .ٔ
 .ڠمسارااإلسالمية احلكومية 

إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم السيد الدكتور أمحد  ٕ.
و كادلشرف األول  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  ڠاالرتبية والتدريس جبامعة وايل سا

 .لتوجيو الباحثة يف كتابة ىذا البحثالذي قد كان يعطي الوقت والفكرة خالل شغلو 
تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية السّيدة تؤتى قرة العني ادلاجيستري ككاتبة قسم  .ٖ

و كادلشرفة الثانية اليت كانت  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  ڠاوالتدريس جبامعة وايل سا
 .  تعطي الوقت والفكرة خالل شغلها لتوجيو الباحثة يف كتابة ىذا البحث

يف  ةن الباحثفيها الذين يساعدو  عضاءومجيع األ .LSBوحدة أنشطة الطلبة  مدير .ٗ
 عسى اهلل جييي هبم خريا.  لبيانات احملتاجات يف ىذا البحث.نيل ا

 ، فلهما الشكر واالحرتام. فةسيت سللي ورجي اسوك والدي .٘
 ين. الذين يدافعون ٕٗٔٓاخوان و قسم التعليم اللغة العربية فصل ج  .ٙ

 ط
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 الشعار
 

 َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا # ِإن   ن  َفإِ  
 (6-5)سورة اإلنشراح : 

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

(al-Insyiroh: 5-6)2 
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 الباب االول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
تعليم اللغة العربية لغري العرب ىي األشياء اليت ال ديكن جتنبها، ألنو 

ىناك كثري من األسباب اليت جيعل الناس لغري العرب  .مهم لشعوب العامل اليوم
على تعليم اللغة العربية، مثل الدفع الدينية، وخاصة بالنسبة للمسلمني، ألهنا 

املقدس للمسلمني تتحدث بالعربية، فإن غري العربية يشعر بالغربة لغة الكتاب 
أعمال  يكن يتقن العربية، والسب  من عندما يزور شبو اجلزيرة العربية إن مل

 1.علماء التقليدية حىت يتطور حىت اليوم ال يزال يستخدم اللغة العربيةال
قدرة الطالب على  رقيةمن تعليم اللغة األجنبية ىو توالغرض الرئيسي 

ويطلق على القدرة على استخدام اللغة يف  .استخدام اللغة شفويا أو كتابيا
ي مهارة االستماع و ، وىاملهارات األربع .تدريس اللغة تسمى باملهارات اللغوية

وتصنف مهارة االستماع ومهارة  مهارة القراءة ومهارة الكتابة. و مهارة الكالم
االستقبالية اما مهارة الكالم و املهارة الكتابة يف املهارات القراءة يف املهارات 

 2اإلنتاجية.
كل املهارات ترتبط ارتباطا وثيقا، ألنو يف اكتساب املهارات اللغوية  

ة الطفولة املبكرة يف املرحل .ترتيبا، واصلت عادة من خالل عالقة أجل العادية
رة الكالم، وبعد ذلك تعلمت مهارة االستماع إىل اللغة، مث مها تتعلم األطفال
 ىي يف األساس اللغة املتحدة )األربع املتحد(. املهارات الرابع .القراءة والكتابة

                                                             
1
 Thu’aimah , Rusydi Ahmad, Ta'lim al Lughah Li Ghairi Natiqinaa 

Biha, (Rabat: ISESCO, 1989), hlm. 31-32. 

2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), cet IV, hlm. 129. 
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وأكثر مهارة  .تعكس لغة شخص يف أفكارهاملهارة عاد إىل حمضر اللغة. 
مهارات  رقيةديكن ت .وحتدث اللغة والطريقة أكثر وضوحا واضحة يف التفكري

املهارات املكتسبة ويتقن إال عن طريق املمارسة  .التفكري رقيةتاللغة يعين 
 3.والتمرين

ىي واحدة من  ڠاإلسالمية احلكومية يف مسارا اڠجامعة وايل سا
خاصة  .املؤسسات التعليمية اليت تشعر بأمهية مهارات اللغة األجنبية للطالب

 ڠاساوايل يف النظام األساسي جامعة  .يف إتقان اللغتني ومها العربية واإلجنليزية
 4، وذكر الفقرة 139يف املادة  2111يف عام  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية

جي  أن يكون  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية ڠاساوايل أيضا أن املتخرجة جامعة 
قدرة على فهم حمتوى الكت  باللغتني العربية واإلجنليزية، مث تعليم اللغة العربية 

من الضروري  ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية ڠاساوايل اإلجنليزية يف اجلامعة  واللغة
مث ولدت الربنامج املكثف العربية، برنامج اللغة اإلجنليزية املكثف،  4.تكثيف

كل ثالثة ىي الربامج اليت توجد يف  .برنامج اللغة اإلجنليزية املكثف وإندونيسيا
 .ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية ڠاساوايل مركز تطوير اللغة من جامعة 

ولكن أن ليس كل الطالب من متابعة مكثفة العربية أو اللغة 
دورات مركز تطوير اللغة من  3من  2االجنليزية الربنامج املكثف الذي ىو 

منها ىي  والسب  ىو متعددة، .ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية ڠاساوايل اجلامعة 
التكاليف الباىظة اليت تتكبدىا للمشاركة يف برنامج اللغة العربية املكثف 

 .وبرنامج اللغة اإلجنليزية املكثف

                                                             
3 Ibid, hlm. 129-130. 

4
 Tim Penyusun, Panduan Program Intensif Bahasa (PIB) untuk 

Program S1UIN Walisongo, Cet. 3 (Semarang:  Pusat Pengembangan Bahasa 

UIN Walisongo, 2014),  hlm. 7. 
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على الرغم من يتحدث ممارسة والتمارين الرياضية ليست كافية 
اليت  .لتعتمد يف املقام األول على تعليم اللغة يف الفصول الدراسية العادية

دراسة نظام  6األجنبية املادية، وخاصة العربية أقصى حصلت فقط اللغات 
وأخريا، فإن وحدة األنشطة الطالبية أو نوادي لغة  .االئتمان خالل طال 
مهاراهتم اللغوية على  رقيةإىل مساحة بديلة للطالب يف ت أخرى خارج احملاضرة

 .التوايل
LSB  ىو جزء تنظيم وحدة النشاط الطاليب يف كلية علوم الًتبية

 . حمور األنشطة يفڠاإلسالمية احلكومية يف مسارا ڠاوالتدريس جبامعة وايل سا
لغتني مها العربية  قيةيف شكل دراسة تتعلق بًت  LSBوحدة أنشطة الطلبة 

ونشأت من القلق  LSBوحدة أنشطة الطلبة  خلفية تأسيس .واإلجنليزية
يف  الًتبية والتدريس.وخيشى مهارات اللغة األجنبية بعض الطالب يف كلية علوم 

لغة حتت اسم آحللقة اللغة  قيةًت ، إنشاء حاوية ل1989النهاية يف منتصف عام 
مع  LSBوحدة أنشطة الطلبة كما يوحي االسم، كان يف األصل  .العربية

تغرياحللقة  2111اجلديد يف حواىل .الًتكيز على لغة واحدة، وىي العربية فقط
كان الدافع وراء تغيري االسم  .LSBوحدة أنشطة الطلبة  اللغة العربية امسها إىل

 5.الوعي بأمهية اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف ىذا العصر احلديث ل  ب  من ق  
 رقيةىي ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  ل  ب  الربامج اليت يتم مجعها من ق  

والربنامج املًتمجة وبالنسبة لربنامج اللغة اإلجنليزية،  .لغتني، العربية واإلجنليزية
ة بيئ، مفرداتنا اليوم ،األفالممشاىدة  تشغيل االجتماع أيضا، وىي أسبوعية،

                                                             
5
 Hasil wawancara dengan Siti Fatimatul Fajriyah, sekretaris Lembaga 

Studi Bahasa (LSB) periode 2018/2019, tanggal 10 Maret 2018, pukul 09.00 

WIB. 



4 

اللغة  رقيةبرنامج ت 6.و غري ذلك اللغة، أخبار ورقة، اللغة يف مركز الطالب
اإلجنليزية تظهر بالفعل النتائج اليت حققت الطالب يف السباق الناطقة باللغة 

مكان يف معهد جامعة وايل  3اإلجنليزية، مثل مسابقات يف كتابة القصة قول 
 2117.7 يف عام ڠاحلكومية يف مسارا اإلسالمية ڠاسو 

اليت توجد يف بالنسبة اللغة العربية، الربنامج املًتمجة مماثلة للربامج 
ومع ذلك، فإن  .برنامج اللغة اإلجنليزية، وقد مت تشغيل الربنامج بشكل جيد

النتائج اليت حتققت وغري مكرب، ألن اإلجنازات اليت ديكن حتقيقها، والطالب ال 
 .تزال ال تستخدم اللغة العربية كلغة حمادثة اليومية

 2كل لديو وزن   II .والعربية Iدراسة العربية مواد  والطالب لديهم 
دراسات نظام االئتمان  4دراسات نظام الساعات املعتمدة، حبيث يصبح كلو 

باإلضافة إىل مواد إضافية برنامج اللغة . الطال  املكتسبة خالل احملاضرة تقدم
كما  .للطالب الذين أصبحوا أعضاء LSBوحدة أنشطة الطلبة  العربية يف

، واللغة Iاللغة اإلجنليزية، يتلقى الطالب أيضا مواد الدراسة يف اللغة اإلجنليزية 
حيث بالطبع لو نفس الوزن ملوضوع اللغة العربية والدراسات نظام  II اإلجنليزية

وحدة  الربنامج، فضال عن مواد إضافية من .خالل طالبا 4االئتمان الكلي 
 والتدريس ا يعين أن طالب كلية العلوم تربيةوىذ .اإلجنليزية LSBأنشطة الطلبة 

لديهم نفس اجلزء يف  LSBوحدة أنشطة الطلبة  لذين أصبحوا أعضاءا
 .احلصول على تعلم اللغة العربية وكذلك باللغة اإلجنليزية

                                                             
6
Program kerja Lembaga Studi Bahasa (LSB) UIN Walisongo 

Semarang periode 2018/2019, hlm. 1-6 

7
 Hasil wawancara dengan Muhammad Syarif Hasyim, ketua Lembaga 

Studi Bahasa (LSB) periode 2018/2019, tanggal 15 Maret 2018, pukul 14.30 

WIB. 



5 

، وىذه حقيقة جي  أن حيدث ىو يت من ىذه الظاىرة املذكورةإذا رأ
وحدة أنشطة الطلبة الذين أصبحوا أعضاء  الًتبية والتدريس علوم كليةطال  يف  

LSB ولكن ما حدث  .تفوقت على قدم املساواة باللغتني العربية واإلجنليزية
العالية والتفوق يف اللغة اإلجنليزية من يف كلية علوم الًتبية والتدريس ىو طال  
إىل حتقيقا هلذه الغاية، تنظر يف الكتاب ىذا االىتمام وحتتاج  .باللغة العربية

يف  LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور دراسة/ التحقيق، حبيث ديكن رؤية مدى
و كيف لطالب يف كلية علوم الًتبية والتدريس ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةت

كلية يف   LSBوحدة أنشطة الطلبة يف  كفاءة اللغة العربية  رقيةتعملية تعليم 
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا علوم الًتبية والتدريس

 
 مشكالت البحث . ب

 فمشكلة ىذا البحث كما يأيت : ،نظرا إىل خلفية البحث السابقة
 LSBوحدة أنشطة الطلبة يف  كفاءة اللغة العربية  رقيةتعملية تعليم  كيف .1

 ؟ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا
 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  ما دور .2

اإلسالمية  ڠالطالب يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل ساا
 ؟ ڠاحلكومية مسارا

 
 أهداف البحث و أهمية البحثج. 
 . األىداف1

 فهدف ىذا البحث كما يأيت:، نظرا إىل مشكالت البحث السابقة 
 LSBوحدة أنشطة الطلبة يف  كفاءة اللغة العربية  رقيةت عملية تعليمملعرفة  - أ

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا
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 لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  دور ملعرفة - ب
اإلسالمية  ڠالطالب يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل ساا

 .ڠاحلكومية مسارا
 أمهية البحث. 2

ا البحث نافعا لكثري من الناس. وأما منافعو فهي  ذعسى أن يكون ى
 كما يأيت: 

 نظريا ( أ
ومن املتوقع أن إثراء املعارف والعلوم، وخاصة يف عامل البحث والعلوم 

 .والتعليم عن الدراسة
 عمليا ( ب

 ،اللغة األخرى تطوير ىيئة ع أن يوفر البصرية واملعرفة إىلومن املتوق (1
ىيئة الدورات وىيئة  اللغة، ومدارس اللغات، و تدريسسواء ىيئة 

 .دراسة اللغة العربية قيةعليم الرمسية وغري الرمسية لًت الت
وحدة أنشطة الطلبة  دور ة، ومع ىذه الدراسة يفهم الباحثةللباحث (2

LSB من خالل األحباث اليت مت القيام  كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت
 .بو
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 الباب الثانى
 كفاءة اللغة العربيةالمنظمة اللغوية في ترقية  دور 

 النظريالهيكل  . أ
 دور المنظمات اللغوية .1

 ورد . أ
، الدور ىو جهاز من ادلتوقع أف يكوف شللوًكا ألشخاص موجودين لغة

الدور يف معٌت علم االجتماع ىو رلموعة من التوقعات  1يف اجملتمع.
 ادلفروضة على األفراد الذين يشغلوف مناصب اجتماعية معينة. ىناؾ

قعات اجملتمع ذباه أصحاب ، ومها تو نوعاف من التوقعات يف ىذا الدور
، وتوقعات دور أصحاب اجملتمع أو األشخاص ادلرتبطُت هبم يف األدوار

، يشَت الدور عموًما إىل أي  علم النف  االجتماع يف 2القياـ بأدوارىم.
، لواجبات وادلهاـ ادلتوقعة من شخصمنط سلوؾ يتضمن بعض احلقوؽ وا

 3يتم تدريبو وتقويتو ليتم عرضو يف مواقف اجتماعية معينة.
، يتفق اخلرباء باإلمجاع على أف "إيدي سوىاردونو"ووفًقا دلا ذكره 

ىذا الدور عبارة عن رلموعة من ادلعايَت اليت تقيد السلوؾ الذي جيب أف 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Edisi kedua, cet. Ketiga, hlm. 751. 

2
David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Paulus 

Wirutomo (Penyunting), (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 99-101, dalam Ali 

Mufrodi, Peranan Ulama dalam Masa Orde Baru: Studi Tentang 

Perkembangan Majelis Ulama Indonesia, Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif 

Hidayatullah, 1994), hlm. 14. 

3
 Atrhur S. Reber dan Emily S. Reber, Kamus Psikologi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), cet. 1, 838. 
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 "ىاماليك"، يعرؼ سباشيًا مع ذلك 4يقـو بو شخص يشغل ادلنصب.
الدور كنمط معُت من السلوؾ الذي ىو مسة مجيع الضباط من وظيفة أو 

دور ىو عملية ال، أف "تونكاو سارجونو س"بينما قاؿ   5منصب معُت.
ا حقوقو والتزاماتو ديناميكية من ادلوقف )الوضع(. إذا مارس شخص م

، ديكن القوؿ إنو قاـ بدور. ال ديكن الفصل بينهما ألف أحدمها وفقاً دلوقعو
 6يعتمد على اآلخر والعك  صحيح.

 يقاؿ أف ما يسمى بالدور حيتوي على: بناء على ما سبق من الشرح 
وحدة  بعد متابعة)ادلتوقعة  (العربية اللغة إتقاف) السلوكيات وجهاز .1

 ( LSBأنشطة الطلبة 
 .ادلتوقعة و الوظيفة ادلخصوصة والواجبة، احلقوؽ، عن السلوكيات .2
   للعرض. ديارس .3

 
 

                                                             
4
 Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya), 

(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 15, dalam Darwin 

Harahap, Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Membantu Siswa 

Maladjustment di MTS Ali Maksum Yogyakarta, Tesis, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2014)., hlm. 62. 

5
 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2009), hlm. 23, dalam Darwin Harahap, Peran Guru 

Bimbingan dan Konseling dalam Membantu Siswa Maladjustment di MTS Ali 

Maksum Yogyakarta, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)., hlm. 

62. 

6
 Soerjono Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 212-213, dalam Bohhori, Peran Guru BK 

dalam Membantu Siswa SMPN  1 Tempilang dalam Meraih Prestasi 

Akademik dan Non Akademik, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2014), hlm. 15. 
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 حول المنظمة . ب
قدمت رلموعة واسعة من ادلؤلفات عن التنظيمية واإلدارة تعريفاً 

على معاينة جانبا أو هنجو. وديكن سبييز فهم  للمنظمة، بطرؽ سلتلفة، اعتماداً 
أساسا من ادلنظمات إىل نوعُت، مها من ادلنظمات دبعٌت ثابت وادلنظمات دبعٌت 

 متحرؾ )ديناميكية( .
 ا. ادلنظمة دبعٌت ثابت

أو  ادلنظمة بوصفها شيئا أف مل تتحرؾادلنظمة دبعٌت ثابت يعٍت عرض 
وسيلة نقل ثابتة ينظر إىل ادلنظمة كما ثابتة. انظر ادلنظمة كما ىو أمر لي  
 .تنوعاً  يتضح يف الرسم البياين )اذليكل التنظيم (

وىناؾ طائفة واسعة من وجهات النظر حوؿ ادلنظمة يف شعور ثابت، 
 بُت أمور أخرى، على النحو التايل:

 عٍت:دب لذيترب ادلنظمة كحاوية أو كأداة اويع (1
  أي وقت مضى،ىذا العاـ وغرض ادلنظمة كأداة لتعيُت 
  ادلنظمة ى  احلاوية بداًل من رلموعة من األشخاص )رلموعة من

 الناس( والذي عقد بتعاوف لتحقيق األىداؼ ادلشًتكة.
  منظمة كحاوية أو مكاف اإلدارة وإدارة التشغيل اليت يسمح لإلدارة

نموذج يف اإلدارة الألنو ينقل ذلك إعطاء التشغيل واإلدارة 
 والتنظيم.

شبكة عالقات عمل رمسية كما يتضح  مثلادلنظمة كوينظر إىل  (1
ادلربعات  يف الرسم البياين استخداـ ادلربعات اليت ادلتنوعة. ىذه

وقف دبلئها باألشخاص الذين ادلأو  نصبتقدمي أرقاـ حوؿ ادل
 يستوفوف الشروط وفقا للمهاـ ادلنوطة هبا.
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ويعترب تنظيم موقف التسلسل اذلرم  القناة أو ادلوضع الذي  (2
تصف ىناؾ وضوح حوؿ خطوط السلطة وسطر األوامر، 

 وحدود ادلسؤولية.
وباختصار ديكن أف نقوؿ أف ادلنظمة يف اإلحساس بالركود 
ىو حاوية أو وضع أنشطة اإلدارة والتنظيم بصورة واضحة عن 
التسلسل اذلرم  القناة بداًل من ادلوقف، والسلطة، وسطر 

 األوامر، واخلط ادلسؤولية.
 ادلنظمة دبعٌت متحرؾب.   

ادلنظمة يف اإلحساس بديناميكية يعٍت النظر يف ادلنظمة 
بوصفها جهازا دلعيشة، كائن ديناميك . تبحث يف ادلنظمة ككائن 
حيوي يعٍت كائن ح  نظرت لي  فقط من حيث الشكل وصورتو، 
ولكن أيضا أف نرى أف الكائنات احلية من حيث زلتوياهتا. احملتوى 

ظمة ىو رلموعة من األشخاص الذين يقوموف بأنشطة بداًل من ادلن
لتحقيق األىداؼ ادلشًتكة. وبعبارة أخرى ادلنظمة يف اإلحساس 
بديناميكية يعٍت تسليط الضوء على النشاط أو األنشطة اليت يف 
ادلنظمة، فضال عن أنواع مجيع اجلوانب ادلتعلقة باألعماؿ التجارية 

. وبالتايل ىناؾ طائفة واسعة من لتحقيق األىداؼ اليت يتعُت ربقيقها
وجهات النظر حوؿ ادلنظمة يف اإلحساس بديناميكية، على النحو 

 التايل:
ا( ادلنظمة يف اإلحساس دبنظمة دينامية الذي يتحرؾ دائمًا عقد 
الشعبة/العمالة وفقا للنظم اليت قد حددت كذلك وفقا لنطاؽ 

 ادلنظمة أكثر شلا.
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تبحث يف ادلنظمة من ناميكية ديعٍت منظمة يف اإلحساس بب( ي
حيث زلتواه، أي رلموعة من الناس يعملوف معا لتحقيق ىدؼ 

الضوء على  مشًتؾ. لذا ادلنظمة يف اإلحساس بدينامية تسليط
العنصر من مجيع عناصر ىو أمهية اإلنساف  و.العنصر البشري في

 ادلنظمة ألهنا الناس الذين لديهم فقط طبيعة ديناميكية.
ديكن أف نقوؿ أف ادلنظمة يف  السابقمن الشرح و 

اإلحساس بالديناميكية ى  عملية التعاوف بُت الناس الذين ىم 
أعضاء يف حاوية معينة لتحقيق اذلدؼ ادلشًتؾ وىو كما ىو زلدد 

 7معا على أي حاؿ.
بناء على ما سبق من الشرح يقاؿ أف ما يسمى بادلنظمة 

 ربتوي على:
 أف سبلك حاوية .1
 رابطة أف سبلك .2
 تنظيم  أف سبلك .3

 الكفاءة اللغوية ترقية .2
 العربية ةاللغ كفاءة ترقية . أ

عملية تغيَت تدرجي  ضلو مستوى أعلى  وى قيةأف الًت  "اريفُت HM"قاؿ 
بينما ادلهارة الناطقة  8مهيئوف وديتد، فضال عن دقة أف تغذي الكماؿ والنضوج.

 وأما ادلهارة فتكوف على 9باللغة العربية ىو القدرة على استخداـ اللغة العربية.
                                                             

7
Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: C.V ANDI, 

2005), hlm.41-43. 

8
Arifin HM, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 

hlm 77. 

9
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran…, hlm 129. 
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اإلستماع و مهارة  ة و مهارة الكتابة و مهارةاربع ادلهارة وى  مهارة القراء
 الكالـ.

 "إبراىيم"إصطالحا تعريفات سلتلفة عند اللغويُت.  فه  ةأما مهارة القراء .1
ىنري "وقاؿ  10يقوؿ القراءة ى  نقل الرموز ادلكتوبة إىل لغة التحدث.

القراءة ى  عملية  (Henry Guntur Tarigan) "غونتور تارغاف
تستخدـ من قبل القارئ للحصوؿ على الفكرة اليت ستقدـ ادلؤلف من 

أنو  "زلمود جالؿ"وعند  11خالؿ وسيلة الكلمات أو اللغة ادلكتوبة.
ومن مث ترمجة الرموز  تبدأ بنطق الكلمات نطًقا سليًما، عملية تطوير

وأف تتحّوؿ ىذه  القارئ ويستحب ذلا،عاف يتأثر هبا ادلكتوبة إىل أفكار وم
الرموز إىل قيم ومعاف تساعده على ربقيق التفاعل اإلجيايب مع 

وقد نفهم بأف التعريفات السابقة أف مفهـو مهارة القراءة ى  12احلياة.
التعرؼ على رموز اؿ ونطقها و ترمجة ىذه الرموز إىل ما تدؿ عليو من 

 13فكرية ترم  غلى الفهم.معاين و أفكار فاصبحت القراءة عملية 
أمر ضروري الكتابة اصطالحا ى  مهارة من مهارات اللغة وى   مهارةو  .2

ويف تعليم اللغة األجنبية. والكتابة احلرة. الكتابة  يف تعليم اللغة األوىل،
سري أوتاري سوبيا  "لي  من نشاط سهل يف حيز وجودىا. بل قالت 

                                                             
10

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 143. 

11
 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan, 

(Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 7. 

12
)القاىرة: الكتبة العصرية للنشر والتوزيع الطبعة,  تعليم القراءة يف ادلرحلة اإلبتدائية, زلمود جالؿ وأخروف,  

 .47-46(, ص. 2004

13
  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 144. 
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إف  Metodologi Pengajaran Bahasaيف كتاهبا  "كتو نبابا
الكتابة تقاؿ مهارة أصعب من ادلهارات األخرى. لذالك وضعها علماء 

الكتابة ى  التنفيذ جلميع   ادلهارات اللغوية. يف جانب خخر،اللغة أخَت
بناء  14فروع اللغة. ومقدار القدرة اللغوية ألحد يعلم من درجة كتابتو.

أخذ االستنتاج بأف الكتابة ى  نقل الرأي أو الفكرة إىل  على ذالك الراي،
 النص ليفهمو اآلخر.

ىء مسموع مثل أو االنتباه إىل ش مهارة االستماع ىو فهم الكالـ، .3
ومنو  السمع الذى ىو حاسة وخلتو األذف، خبالؼ االستماع إىل متحدث،

 السماع وىو عملية فسيولو جية يتوقف حدوثها على سالمة األذف, وال
ومفردات االستماع:  15حيتاج إىل إعماؿ الذىن أو االنتباه دلصدرالصوت.

وتسمى  فهمها اإلنساف عندما يستمع إليها،ى  عدد الكلمات الىت ي
أيضا ادلفردات السمعية. وكلما كثر عدد ىذه ادلفردات السمعية ساعد 
ذلك على تقدـ ادلبتدئُت ىف القراءة. أماـ مستوى الفهم االستماعى فهو 
أعلى مستوى يصل إليو فهم اإلنساف لنص يُقرأ عليو. ومن العتاد أف 

% فأكثر من فهم أفكار النص كمعيار للحكم على ىذا 75تستخدـ 
ادلستوى. وبداية نذكر أف بعض البحثُت يرى أف ما نعر فو عن االستماع 
ال يكفينا لتحديد الطرؽ اجملدية لتنمية مهارتو. ويشكك أصحاب ىذا 

ىف صدؽ نتائج األحباث الىت تذكر أف االستماع ديكن ربسينة الرأى أيضا 
امثاؿ ىؤالء الباحثُت دوكر  بشكل ظاىر وفعاؿ عن طريق التدري . ومن

                                                             
14

  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 106. 

15
 Harris. T. L. Et al: A Dictionary of Reading and Related Terms, 

(International Reading: Association, New Delaware 1982),  pp. 182-183. 
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غَت أف باحثُت خخرين من أمثاؿ ىولـز وسينجر وسربيت أثبتوا  ،1966
ستماع عامل منفصل وقابل عن طريق التحليل العاملى أف مهارة اال

 16فإنو عامل ديكن تدرسو. وعلى ذلك للتحديد،
إف الكالـ  صاؿ مع األخرين. و من مث،وأما مهارة الكالـ فه  وسيلة اإلت .4

نشاط عقل  مركب أنو يستلـز القدرة على سبييز األصوات عند مسا عها 
و مهارة الكالـ ى  مهارة و كفاءة لتعبَت األصوات واأل  17وعند نطقها.

 18وادلقاصد والعواطف للمخاطب.لفاظ والكلمات لتعبَت األراء واألفكار 
مفهـو مهارة الكالـ ىو يتعلق نشاط بتنمية الصوت و  على تعريف ىذا،

فكار النطق باىتماـ ترتيب الكلمات واجلمل حىت تساعده لتعبَت عن األ
فتبادؿ ادلعلومات و األخبار بُت ادلستمع  واآلراء من شخص إىل األخرين،

 و ادلخاطب و يسمى عملية االتصالية.
مهارات الناطقة باللغة العربية العملية مهيئوف مع  رقيةذلك ىو ت 

اجلهد ادلبذوؿ يف القياـ للحصوؿ على تغيَتات تدرجيية ضلو مستوى أعلى 
  19وديتد استخداـ اللغة العربية.

 
 

                                                             
16

 Sam Duker: Listening, Teaching, The Encyclonedia of Education, 

Volume 6, The Macmillan Company, The Free Press 1971. 

)مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية  ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسا ليبو ،رشدي أمحد طعيمة  17
 .161-160ص.  ،(1989لًتبية و العلـو والثقافة, ل

18
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa arab, hlm. 135. 

19
Irna Novia Damayanti, Pengembangan Keterampilan Berbahasa 

Arab Bagi Santri di Komplek An Najah Arabic Java English Community 

(RRrJEC) Pesantren Mahasiswa Annajah Purwokerto,Skripsi , (Purwokerto: 

PPs IAIN Purwokerto, 2015). 



04 
 

 تعلبم اللغة العربية . ب
 مفهوم اللغة .1

 ،عل اإلنساف إنساناً. وبصفة عامةاللغة ى  احدى األشياء اليت ذب
فه  تستحق االىتماـ الشديد من أي شخص يهتم ببناءوتكامل شخصية 

تتفق  ،نظاـ ورمزي وصويت ذومضامُت زلددةوحدد مدكورتعريفها ب 20الطفل.
عليو مجاعة معينة, ويستخدمو أفردىا يف التفكَتوالتعبَت واالتصاؿ فيما 

 عرؼ Brown -بعد قد ألف بُت أراء العلماء اللغويُت فربووين 21بينتهم.
اللغة بأهنا منظمة وأجهزة الرمز يقلد ادلعٌت ادلرجع إليو واللغة مستعملة لالتصاؿ 
و مشتغل يف رلموعة الكالـ وثقافة بشكل عاـ ى  لإلنساف ومستوعب لكل 

وفؤاد أبو اذليجاء قاؿ إف اللغة رموز 22أحد دبتساوية وذلا امتيازات العادلية.
ر لتكوف وسيلة اتصاذلم و بشمنطوقة أو مكتوبة اتفق عليها رلموعة من ال

 23ومنهم عرؼ أهنا األلفاظ الداللة على ادلعاين. ،تفامههم
ويأيت التعريف من علماءالنف  اللغة بأهنا وسيلة ديكن بواسطتها 

واليت هبا ديكن  ،ذىنية إىل أجزا ئها أو خصا ئصها ربليل أي صورة أو فكرة
َتنا بوا سطة تأليف  تركيب ىذه الصورة مرة أخرى يف أذىاننا أو أذىاف غ

 24كلمات ووضعها يف ترتيب خاص.
                                                             

 . 38(, ص. 1989) الكويت: مكتبة الفالح, تدري  فنوف اللغة العربية, أمحد مدكور,  20
21

  .04, ص. تدريس فنون اللغة...مدكور,  

22
 H. Douglas Brown, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, 

edisi ke-5, terj. Noor Cholis dan Yusi Avianto, (Amerika Serikat: Pearson 

Education, 2007), hlm. 6. 

) 2 -الطبعةأساليب وطرؽ تدري  اللغة العربية: وإعداد دورسها اليومية باألىداؼ السلوكية,  ،فؤاد أبو اذليجاء 23
 . 17(, ص. 2002عماف: دارادلنا ىج, 

 .13..., ص.تدري  فنوف اللغة مدكور , 24
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قاؿ مدكور يف كتابو تدري  فنوف اللغة العربية, إف اذلدؼ األساس  
لى االتصاؿ اللغوي الواضح لتعليم اللغة العربية ىو إكساب ادلتعلم القدرة ع

سواء كاف ىذا االتصاؿ شفويا أو كتابيا. واالتصاؿ اللغوي ال يتعدى  ،السليم
س فإف أو بُت كاتب وقارئ. وعلى ىذا األسا ،وف بُت متكلم و مستمعف يكأ

االستماع والكالـ والقراءة والكتابة. وى  أركاف  ،اللغة تتكوف من أربعة فنوف
وىذه الفنوف مهارات أساسية تظهر وتًتسخ عند الطالب  25االتصاؿ اللغوي.

 26وتبدو يف إجادتو وتقدمة يف ادلعارؼ األخرى.
 لغة أجنبية لإلندونسيين اللغة العربية .2

اللغة األجنبية ى  لغة يستخدمها األجنبيوف أو خارج بالدأحد. أما 
اللغة األمية فه  لغة حصلها للمرة األوىل من أسرتو حىت تسمى باللغة األوىل 

رلتمع عاـ. بالنسبة أو اللغة األصلية. واللغة الثانية ى  اللغة يستخدمها 
اللغة العربية قد تكوف لغة  . وأماواحدةدونيسية لغة تقع اللغة اإلن ،لإلندونيسيُت

ا ثانية وقد تكوف لغة أجنبية. عنداجملتمع العاـ اللغة العربية لغة أجنبية مع أهن
ويف بعض ادلدرسة وضعتها كمنهج دراس  وال  ،ليست من لغة ادلعاملة اليومية

 27ا لتوصيل الدراسة بل ذبعلها مادة تعليمية.هتستخدم
سنة  Politik Bahasa Nasional (PBN) وثيقة وأكد أيضا يف

ـ )العصر اجلديد( التُذَكر اللغة العربية فيها. وكتب يف التخطيط عن 1975
اللغة األجنبية "إف عالقة اللغات من إصلليزية وفرنسية وأدلانية وىوالندية وغَتىا 

                                                             
ص. , انظر أيضا اذليجاء, أسا ليب وطرؽ تدري  اللغة العربية..., 13ص.  تدري  فنوف اللغة...,مدكور, 25

36. 
 .26, ص., أساليب وطرؽ تدري  اللغة العربية...اذليجاء 26

27
  Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, cetakan ke-3 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 55-56. 
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اإلندونيسية تقع إال اللغة اإلندونيسية واللغات احمللية واللغة ادلالوية على اللغة 
مكا نة كلغة أجنبية. وأساسها ىو أف اللغة األجنبية ادلعينة تعلَّم يف ادلؤسسة 
التعليمية يف طبقة معينة." واالستنتاج الصريح من مكانة اللغة العربية بوصفها  
 :كلغة أجنبية ىو عبارة ولغة أخرى. أما مفهـو اللغة من ناحية الواظفية فه 

( خلة 3 ،مساعدة تنمية اللغة اإلندو نيسية( خلة 2 ،( خلة صيلة البلداف1
 استنفاع العلـو والتكنولوجيالتقدمي الوطن.

وىذه الواظيفات قدتكوف علال أف ال يهمشها يف سيا سة لغة 
أكدت أف 1999الوطن. اعتمادا على نتيجة الندوة "سياسة لغة الوطن" سنة 

ية بعد اللغة اإلصلليزية سوى نبية" ثااللغة العربية قد وقعت يف مكانة "لغة أجن
 أهنا ى  لغة اإلسالـ و ثقافتو.

  Izzo -تعليم اللغة األجنبية ديكن أف تَؤثر العوامل العديدة. قاؿ عزو
( إف العوامل تؤثر إىل تعليم اللغة 126: 2010كما نقل شكور غزايل )

وادلو قف ( العامل الشخص  من عمر وزبصص النفسية 1 :األجنبية ى 
 ،ومدخل التعليم وشليز ادلعلم( العامل الظريف من حاؿ 2 ،كريقة التعليموالدافع و 

واللغة األجنبية يف نطقهما وقواعد  اللغوي من الفرؽ بُت اللغة األوىل( العامل 3
مث تستعمل ىذه العوامل يف كل نوع من النظريات يف إيضاح  28مها نوع اخلطبة.

ألجنبية و كيف ىم يطبقو هنا اجلوانب ادلقبولة عند الطالب يف تعلم اللغة ا
ودلاذا كانت من ىذه اجلوانب وليست من األخرى. على سبيل ادلثاؿ التثاقف 

أكد أف العمليات ادلعرفية من التقليد والتعميم  Schumann -صاغو شوماف
اليت تؤثر إىل  وأضاؼ العوامل ،ثر كيفية اللغة الثانية ُتسَتحودوالذاكرة كلها تؤ 
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 A. Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan 

Pendekatan Komunikatif-Interaktif, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 

hlm. 126. 
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وى  ىناؾ مسافة اجملتمع والنفس  بُت ادلعلم وثقافة اللغة  ،وقوع ىذه العملية
ادلهدوفة وأف التعليم يَؤثرمن موقف الطالب على لغتو األوىل ودافعو ودرجة 

 29خوفو.
واللغة العربية بنسبتها لغة أجنبية ذلا مزايا وخصائص. ى  لغة سامية 

و اخرالكلم . وتأيت خصائصها يف اإلعراب أي تغيَت أ"ساـ بن نوح"نسبت إىل 
اخلطاء يف وضع احلركة  30الختالؼ العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديراً.

يؤدي إىل اخلطاء يف فهم الرسالة واإلجياز يعٍت دقة يف الفكر واإلتياف باالكالـ 
وصغة كالـ  ،وىو صفة عا مة ذلذه اللغة ،لقليل الداؿ على ادلعاين الكثَتةا

وكثرة األلفاظ وادلًتادفات وتعدد اجلموع  ،لمرسوؿ الّلو صلى الّلو عليو و س
 31وغَتىا ودقة التعبَت.

فادلادة تُػُبُت يف ادلنهج الدراس  وتقرر منها  ،وأماـ تعليمها
والقراءة والكتابة. الكفاءةالالزمة استوعبها الطالب وى  االستماع والكالـ 

بأغراض تقصد إىل ترتيب ادلادة مطابقًا  Lange -عند الصل  ،وىذه العملية
التعليم العامة وى  أغرض التعلم احملددة وادلنحة الالزمة حصوذلا وأنواع نشاطة 

ادلنهج الدراس  مَشكَّل من  ،دخل ادلستخدمة يف التعلم. وكثَتاالتعلم وادل
افًتاض فلسفة التعليم ادلعُت عن اللغة وعملية التعليم و أىداؼ التعليم. والشرح 

رة فلسفية معينة عن أسلوب لغوي يتعلق عن نتائجو يرجى أف يؤس  من نظ
 32باادلهارات األربع وكل عملية تعترب بأنو مهم حبيث الطالب يستوعبها.

                                                             
29

 A. Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa..., hlm. 

126. 

 .4)مسارانج: كريا طو فو ترا, بدوف سنة(, ص.  شرح سلتصر جدا على منت اآل جرومية.أمحدزيٍت دخالف,  30
 .21-20, ص. , أساليب وطرؽ تدري  اللغة العربية...اذليجاء 31

32
 A. Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa..., hlm. 

75. 
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مهارة االستماع ى  قدرة شخص على فهم الكلمة والعبارة اليت 
نطقها ادلخاطب أو الوسيلة. ىذه ادلهارة ى  ادلهارة األوىل اليت فهمها شخص 

باألخص  ،ف تشتكل إال باالتعويد وادلمارسةأ طبيعيا بسماع الصوت. ال ديكن
 للغة األجنبية.

مهارة الكالـ ى  القدرة على تعبَت الصوت واأللفاظ لتعبَت  ،وثانيها
تقصد مهارة الكالـ ألف  ،ة والشعور إىل ادلخاطب. بشكل عاـالفكرة واإلراد

 يقدر الطالب على االتصاؿ شفهياجيداً باللغة ادلدروسة.
األخَتتاف مها مهارة القراءة ى  القدرة على سبييز ادلكتوب ادلهاراتاف 

وفهمو بتلفيظة يف ذىن القارئ. فالقراءة يف احلقيقة ى  االتصاؿ بُت القارئ 
جيري االتصاؿ مباشرة  ،فمن مها ،اتب عن ادلكتوب الذي كتبو الكاتبوالك

مهارة الكتابة الذي فيو العالقة ادلعرفية بُت اللغة الشفهية واللغة التحريرية. و 
القدرة على وصف الفكرة من الناحية الباسطة من كتابة األلفاظ إىل الناحية 

 33ادلعقودة مناإلنشاء.
كماذكره أمحد   -مؤسسة تعليمية قددية -وادلوقع احملدوث يف إندونيسيا

ىناؾ الفكرة ادلنشورة أف إذا قد  Ahmad Djajaningrat -جايانينجرلت
وىذه القواعد  ،(kiai)و النحو فيسمى بالشيخ استوعب الطالب علم الصرؼ 

اللغوية خطوة أوىل قبل أف يواصل إىل دراسة العلـو الدينية من الفقو والتوحيد 
 34والتفسَت.

                                                             
33

 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 130-151. 

34
 Karel A Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan 

Islam dalam Kurun Moderen, cetakan ke-2, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 15. 
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ويف بعص األمكاف من معهد دار السالـ جونتور والعمارات باندونج 
غة العربية كألة االتصاؿ وغَتىا ذبعل الل LIPIAودار النجاح جاكرتا و 

 35فال تكوف اللغة العربية لغة أجنبية. ،اليومية
  مشكالت تعليم اللغة العربية .3

التعليم الذي جيري يف ادلعهد وضلوىا من البيت و ادلصلى و ادلسجد 
منذ بدايتها بفردية. وصورة ىذه احلالة ى  أف يقرأ األستاذ بعضا من اآليات 

ويكررقراءهتا   ،اللغة احملليةربية وترمجهما إىل القرخنية أو نصوص كتاب الًتاث الع
كلمة فكلمة كما قرأىا أستاذ و يرمجها أيضا. وتنظيم كيفية الًتمجة تُػَنظَّم 
 36بكيفية مرتبة تسهيال للطالب يف معرفة ادلعٌت ووظيفتها يف الًتكيب العريب.

وعلى كل طالب أف يستوعب قراءهتا و ترمجتها صحيحا. ومن مث يتعلم 
 ادلصادر العربية. الطالب اللغة العربية من

تالميذ  4أو  3يهتم األستاذ جبودة التعليم وال جيذب أف حياسب 
اليت  soroganفيلحق بتنظيم اإلفرادي أو ادلعروؼ ب  ،فأكثر. وبعد مرورىا

 ذبري للطالب الذين قد استوعب قراءة قرخنية.
تلميذا فيسمى ب  50إىل  5وأما التنظيم الذي جيري لعدد بُت 

bandongan/ weton و ىذه الطريقة ى  الطريقة األوىل اليت استخدمت .
 37يف أوؿ نشأة ادلعهد.

                                                             
35

 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 57. 

36
 Zamakhsyari Dhafier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup 

Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, cetakan ke-9, (Jakarta: 

LP3ES, 2011), HLM. 53. 
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واللغة العربية من مادة علمها معهد سلف  كاف أو خلف . وظائفها 
 38،ووسيلة لالتصاؿاألساسية بوصفها كلغة ى  وسيلة للتفكَت ووسيلة للتعبَت 

اللغة العربية يف ادلعهد ى  وسيلة لفهم تعا ليم الدين  -ولكن األساس وادلهم
اإلسالم . أغلب العبادة يف الدين اإلسالم  بالعربية. يتعلم ادلسلموف دينهم 
من كتب قدومية عربية. ويشتمل منهج اللغة العربية على أربعة عناصر رئيسية 

 : األىداؼ واحملتوى وطرؽ تتكامل فيما بينها وترتبط ارتباطًاعضويًا ى
 39وأساليب التدري  وطرؽ وأساليب التقومي.

كما تواجو  تواجو ادلشكالت اللغة العربية يف إندونيسيا ،تنفيده ويف
اللغة األجنبية األخرى من مشكلة لغوية و مشكلة غَت لغوية. وربتوي 

حتوي مشكالت غَت لغوية من اجتماعية ونفسية وطريقة وغَتىا. وأمااللغوية فت
 40من صوتية وكلمة ومعٌت وكتابة.

 ادلشكالت اللغوية (1
ادلشكالت اللغوية ى  مشكالت تواجهها الطالب عند تعلمهم 
يف العناصر اللغوية. ونشأتو من اختالؼ ما وجده يف اللغة ادلستهدفة واللغة 

فادلقدمة اليت تذكر  ،لمة ومعٌت وكتابة. وانطالقا منهااألوىل من صوتية و ك
لتعلم يف اللغة األجنبية وصعبتو تتعلق بالفرؽ النظام  بُت لغة أف سهلة ا
ولكن ىناؾ فرقة الذين يعتربوف أف لغة األـ تدافع  ،واللغة ادلستهدفةالطالب 

 41تعليم اللغة األجنبية.
                                                             

 .44-42..., ص. تدري  فنوف اللغة مدكور , 38
 .28..., ص. تدري  فنوف اللغة مدكور , 39

40
 Nazri Syukur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: BiPA, 2010), hlm. 57. 

41
 Syukur, Revolusi Metodologi..., hlm. 69. 
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عربيات. لكل منها ويرى أيضًا ىئؤالء أف العربية قد صارت 
ولكل منها مستقر خاص ووطن عريب معُت. فهنالك يف  ،خواصها ومساهتا

العربية السعودية إخل. وىذا  –العربية الشامسة  –العربية ادلصرية  –رأيهم 
االذباه حيتاج إىل التبسيط والتوضيح أف العربية ذات احلدود ادلرسومة 

هبا يتواصلوف  ،كانت وال تزاؿ لغة العرب أمجعُت  والضوابط ادلعلومة
وينتطموف يف سلك واحد ذي خصوصيات شليزة تتبلور يف رابطة  ،ويتثاقفوف

مقدسة معلومة ى  العروبة. أما االختالفات والتغَتات والتجاوزات اليت 
فاألمر الذي  ،لف فيها باختالؼ األوطاف العربيةأصابت العربية واليت زبت

ليتة كلك منط استقال  ،رفُت حسبنها أمنا طًا من العربيةردبا يسوغ لعَت العا
وحدوده وضوابطو. وقوع ش ء من التغَتات وحدوث ش ء من ادلال مح 
القطرية يف اللساف العريب وخباصة يف األداء النطق ولكن ىذه التغَتات 
البيئية وادلالمح احمللية مل ذباوز البينة السكحية للغة ومل سب  جوىرىا وبينتها 

عريب ومغربة لغة عربية العميقة. فما زالت العربية يف أي مكاف من ادلشرؽ ال
واحدة منتظمة لقواعدىا األساسية وضوا بطها ادلستقرة وادلتفق عليها يف 

ال ديكن أف تثبت  –لغة أية  –القدمي واحلديث. من ادلقرر علميًا أف اللغة 
التنوع يف بل ال بدذلا من احلركة وقا بلية التجديد وش ء من  ،على واحدة

 42حواؿ تظل لغة واحدة بادلعٌت العلم .ولكن يف مجيع األ ،بعض وظاىرىا
واخلالفات يف اللغات واللهجات احملدوثة يف األقطار والعربية ى  
ادلعٍتُّ بالفعل ولكنهم عربوا عنو بصورة خادمة إمعانًا يف التضليل وصرؼ 

وإف ىابوا اإلفصاح بو وعنو  ،عن مكنوف أنفسهم الذي يدينوف بو األنظار
بية العرب أو فصاحهم ذات التاريخ الطويل اليت ولو حُت. إضافة إىل أف عر 

                                                             
 .50-49(, ص.1999, )القاىرة: دار غريب, اللغة العربية بُت الوىم وسوء الفهمكماؿ البشر,   42
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قد تقطعت أوصاذلا و  ،تسيطر على أرضهم مجيعًا بال فرؽ قدِّر ذلا أف
أخذت تلملم أطرافها استعدادًا للرحيل وإفتاح اجملاؿ لتلك اذلجات 
والرطنات احمللية. ىذه النغمة النشاز سواء أكانت تعرؼ سرًا أـ عال نية 

الت اليت تواجو العربية يف عصر يعيش الناس فيو. واحدة من أىم ادلشك
اؼ ادلثقفُت وأشباه ىؤالء ذلك أهنا قد ذبد طريقها إىل خذاف العامة و أنص

فيخدعوف ودينعوف يف توظيف العاميات واللهجات احمللية  ،وأولئك
 والدرجات يف كل رلاالت احلياة نطقاً وكتباً.

لغة من مشكالت وما ىناؾ ارتباط وثيق بُت ما يبدو يف ال ،إذف
يسود البيئة ادلعينة من عادات و تقاليد وما يدري فيها من يكوف ذلذه البيئة 

دبعزؿ عن اجملتمع الذي  –أية لغة  –من حضارة أو تراث. فليست اللغة 
إذ ى  ليست كانئًا مستقاًل يدبر أموره أو يرعى شؤونو بنفسو.  ،تعيش فيو

ى من ادلؤثرات والعوامل اخلارجية ما وإمنا ظاىرة أو عادة اجتكا عية تتلق
 43يستقبلو عَتىا من العادات االجتما عية واألخرى.

 ادلشكالت غَت اللغوية (2
من ادلشكالت غَت اللغوية ادلهمة والالـز تعبَتىا ى  السيسية 

العاملة اال جتما عية والثقا فية اليت تظهر كثَتا ى   والنفسية والطريقة.
ند إندونيسيوف وأسلوهبا سلتلف باللغة مصطلح فيها غريبة و صعبة ع

اإلندونيسية وكل مكاف فيها أو ذلا تاريخ خاص أو خلفية يؤدي إىل تعبَت 
يعُت إىل صلاح الطالب  الكلمة ادلختلف. والكتاب ادلقرر يف التعلم والتعليم

                                                             
 .127, ص. اللغة العربية بُت الوىم وسوء الفهمالبشر,  43
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ولكن احملدوث مل تالحظ الكتب مبادئ ذبهيز ادلادة من اختيار  ،يف تعلمها
 44والتدرج واالرتباط.

 قلة التشجيع على العربية والرغبة فيها ( أ)
تتوفر أسباب قلة التشجيع على العربية والرغبة فيها منها قلة 

 ،إف سببها كثَتة Effendy))منح اجلائزة إىل العربية. قاؿ عفاندي 
 موضوع  كاف وغَت موضوع  على سبيل ادلثاؿ:

تأثَت دوف الوع  لبعض اإلندونيسيُت )منها ادلسلموف( الذين يشعروف  (1)
بل ىم يعظموف كل  ،ى كل شيئ يتعلق با إلسالـ والعربباحلقارة عل

 شيئ يأيت من الغرب.
وى  الشعر باخلوؼ على تقدـ اإلسالـ  ،ادلوقيف بالرىاب اإلسالـ (2)

فيها. قيد العلم وادلعرفة بنقصاف اإلعالـ واصلهما إىل  وأمتو وال يرغب
 العا مة عن مكانة اللغة العربية ووظيفتها.

من الناحية الواظفية التطبيقية اللغة العربية سفلى فائدة من اللغة  (3)
 األجنبية األ خرى وال سيما اللغة اإلصلليزية.

 ،ا بطريقتُتال بد أف يرقيه ،اللغة العربية كآلة إذف, الرغبة يف تعلم
 مباشرة وغَت مبا شرة.

الطريقة ادلباشرة ى  الطريقة با االستنفاع من خدمة العلماءلتبيُت معٌت أمهية 
اللغة العربية لتعلم الدين اإلسالمية والشغل يف الدوؿ العربية وغَتمها. أماـ 
الطريقة غَت مباشرة ى  مشاركة بالدعاة والعلماءيف تعمَت الدعوة وإطالب 

مل يف الدوؿ العربية أو إفادة ادلوظفُت والعماؿ اجللب االستثمار فرص الع

                                                             
44

 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 105-107. 
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كلما يعمر تعلم اللغة   ،ا يعمر تعلم اللغة العربية كآ لةمن الدوؿ العربية. كلم
 العربية كهدؼ وعكسو.

 الطريقة مشكلة ( ب)
 قلة كفاءة معلم اللغة العربية يف ادلهنة (1)

الكفاءة ادلهنية ى  اجلودة واحلاؿ الذاف من خصا ئص 
ادلهنة أو الشخص ادلؤىل يف رلالو. أماـ ادلهنة فه  رلاؿ العمل الذي 
ًأس  بالتعليم اخلصوص  ادلعُت. ادلعلم ادلهٍت معلم لو تصفيات 
التعليم الًتبوي مطابقاًبتصفيتو ويشَت إىل اجلودة والعمل ادلوافق 

العربية ادلؤىل جيب عليو أنيستحق التصفيات شلا بتأىيلو. معلم اللغة 
 تل : 
 لو خلفية التعليم يف تعليم اللغة العربية - أ

لو معرفة عن عملية تعلم اللغة العربية وتعليميها وقدرة على  - ب
 تطبيقها يف التعليم

 لو محاسة وإدراؾ لًتقية ادلعرفة وادلهارة ادلهنية مع تقدـ الزماف.-ج 
 1991قبة أقاـ هبما عفاندي سنة إضافة إىل البحث وادلرا

حبثا ميدانيا مبا شرا ُوجد كثَتامن معلم  اللغة العربية يف مرحلة 
التعليم األساسية ومرحلة التعليم ادلتواسطة مل يعدلوا شروط ادلهنة. 

ادلرحلة العالية البيانات ادلوجودة تشَت إىل أف معلم اللغة العربية يف 
رحلة العالية أو ادلعهد. ويكوف % متخرج من ادل3،4جباوى الشرقية 

% 22،2% مدرسا الذي زبرج من الدراسة اجلامعية فقط 66،6
منهم مّر بتأىيل عامل اللغة العربية. وردبا يكوف ىذا احلاؿ يف ادلنطقة  

 األخرى بل ديكن أف حيدث أشدا حوؿ ادلدرسة اإلسالمية.
 ادلدخل غَت مناسب (2)
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الذي  –على رأسها  –إذ استطلع تطورتعليم اللغة العربية 
يتعلق بادلدخل والطريقة ادلستعملة يف التعليم من تأثَت الغرب يف العامل 

فالزما أف يُػَقر بأف  –خاصا  –والعامل العريب  –عا ما  –اإلسال م  
التحصيل على ادلراجع احملددة اليت تتعلق بتطورىا وطريقة تعليمها غَت 

 سهلة.
 اختيار ادلادة غَت واضع (3)

ذلا اضطرابات على اللغة  -يف تطوىا –صحى العربية الف
العامية حيت نشأة اللغة العربية الوسطى اليت تكوف لغة معاصرة 
بعدىا. نشأهتا سبكنها أف زبفف اضطرابات لغوية عند اللغة العربية 
نفسها. ولكن ىذه االضطرابات وردت عند ادلسلمُت حبث تعلم 

 -ليهم أف يستو عبومهااللغة العربية ادلذكورة السابقة الذي يوجب ع
 اللعة الكالسيكية واللغة ادلعاصرة.

أىداؼ تعليم اللغة العربية ذلا جهتُت: اللغة العربية   ،إذف
كهدؼ واللغة العربية كألة ال ستيعاب ادلعرفة األجرى واستعماؿ 

 ،مزية يستفيد كفاءة الطالب مشوال وسائل العربية. ويف ىذا التأليف
ا توليد غَت معقدبسبب قيود خاليا ولكن ويف ناحية أخرى, ىذ

الدماغ للطالب إلسكاهنما معا. عب ء على ادلادة والطريقة الوافرة 
وادلتنوعة لبعضهم لو اضطراب بُت اإلرادة لتمسيك القددية أو 

 استفادة اجلديدة.
 ادلنهج الدراس  غَت زلكم)ج(    

مية أف اللغة العربية عّلمتها مؤسسة التعليم اإلسال ،الـز بالذكر
منذ مرحلة الطفولة. وأىدافو األسا س  قراءة القرخف وتعريف  -عاما –

ادلفردات العربية. و تعليم اللغة العربية رمسيابدئ منذ يف ادلرحلة ادلتواسطة 
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يف ادلؤ سسة اإلسال مية. واللغة العربية تكوف لغة أساسيا للتعليم. ويف 
 بية تكوف مادة اختيارية.ادلرحلة بعدىا دلؤ سسة تعليمية عامة اللغة العر 

ولكن يكوف منهاج اللغة العربية يف ادلرحلة اجلامعية غَت مشًتؾ 
على  20سنوات حبصتُت أو  6إف نظر حسب مراحلها. علِّمت العربية 

 سنوات وكرِّرت يف ادلرحلة اجلامعية. 5األقل يف 
ى   ،وي خطوات التعليم على ثالث مراحلبشكل عاـ ربت
وىذه اخلطوات الثالث مرتبة وتتعلق بعضها  45زبطيط وتنفيذ وتقومي.

بعضا. وترتيبها تطابق بوظائف اإلدارة األساسية وى  زبطيط وتنظيم وتو 
 جية ومراقبة.
 

 الدراسات السابقة . ب
 كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة  كانت دراسات عن دور

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاالًتبية والتدري  جبامعة وايل سالطالب يف كلية علـو ا لدى
قسم الربنامج العريب يف الكتاتيب  قيةولكن بعض البحوث ادلتعلقة بًت  مل تكن ىناؾ،

 :وادلدارس اإلسالمية الداخلية موجودة بالفعل، مثل
أطروحة تأليف زلمد ىداية الرمحن، طالب اجلامعة برنامج الدراسات العليا سوناف   .1

مع أطروحة ربت  2015كليجاغا اإلسالمية احلكومية جوكجا كارتا، وخيرج يف عاـ 
منظمة ىيئة تدري  اللغات يف تنمية ادلهارات الكالـ باللغة العربية ادلوضوع "دور 

ينية عاليو جا على احلق خؿ بنجكولو )دراسة حالة يف ادلدارس الد للطالب

                                                             
45

 Syaifurrahman dan Tri Ujiati, Manajemen dalam Pembelajaran, 

hlm. 65. 
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الباحثوف تتضمن ىذه األطروحة بسبب تشاهبها من حيث التحقيق،  46سييت(".
الذي يرتبط مع تنفيذ الربنامج، ودور تنمية اللغات األجنبية يف تطوير اللغة العربية 

ومع ذلك، ركز الباحث زلمد ىداية الرمحن فقط على برنامج مركز تطوير  .للطالب
يف حُت ركز الباحثوف على برنامج كامل دلعهد  .ة يف ربسُت القدرة إلقاء كلماهتماللغ

دراسات اللغة يف تطوير مهارات اللغة العربية طربيو طالب كلية والتعليم، ال تركز 
وأظهرت النتائج أف معهد التنمية برنامج  .فقط على القدرة على الكالـ وحده
قاء كلماهتم ال تسَت على ما يراـ، والعوامل اليت اللغات األجنبية يف ربسُت القدرة إل

تسبب طالب اللغة العربية التخاطب يف ادلدارس الدينية عاليو جا على بنجكولو 
مدينة مؤسسة احلق ال تسَت على ما يراـ وإىل حد كبَت معلمُت ادلدرسة ال يتقنوف 

دلدارس يف تنفيذ اللغة العربية، غياب التنسيق بُت معهد التنمية للغات األجنبية وا
ورصد برامج معهد التنمية العربية، ولي  إلزاميا استخداـ اللغة العربية باعتبارىا يوميا 
اللغة احملكية للطالب، وعدـ وجود مرافق التعلم والوقت لتعلم اللغة العربية دلعهد 
 التنمية للغات األجنبية، وعدـ وجود ادلعلمُت والطالب إلحياء بيئة اللغة العربية يف

 .ادلدرسة ونزؿ
، وى  طالبة اجلامعة برنامج الدراسات العليا سوناف  فتحية الزىر أطروحة تأليف .2

مع أطروحة ربت  2015كليجاغا اإلسالمية احلكومية جوكجا كارتا، وزبرج يف عاـ 
ادلوضوع "دور اللغة العربية يف البيئة ىوف إجادة اللغة العربية )الدراسات التقييمية يف 

يف الدراسة، ورأى الباحثة  47الصلحُت جريسيك يف جاوى الشرقية(. الصعود منبع

                                                             
46

Muhammad Hidayaturrahman, Peran Lembaga Pengembangan 

Bahasa Asing dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab 

Siswa (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Ja a al-Haq Kota Bengkulu), Tesis, 

(Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2015). 

47
Fatchiatu Zahro, Peran Lingkungan Bahasa Arab dalam Mengasah 

Kemahiran Berbahasa Arab (Studi Evaluatif di Pondok Pesantren Manbaus 
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أف ىناؾ أوجو تشابو من حيث الواجب مراعاهتا، وى  دور الربنامج يف مهارات 
تركز أكثر على اإلدارة، والتقييم،  فتحية الزىرلكن ىذا البحث  .اللغة العربية شحذ

فقط على دور ىيئة تدري  ودور بيئة اللغة ككل، يف حُت أف ىذه الدراسة تركز 
 :للدراسة ى  فتحية الزىر نتائج .اللغة
يتم تشكيل البيئة العربية دبعهد منبع الصلحُت األمَتة يف نوعُت من بيئة غَت  (1

بيئة الرمسية وغَت الرمسية يف حُت أف االسًتاتيجية ى  توفَت مشريف العربية 
تعليم اللغة، يف حُت  ادلختصة وتنفيذ أنشطة اللغوي العريب فيما يتعلق مبادئ

أف عوامل النجاح ينظر من العوامل النفسية ) أ( تدري  الطالب باستخداـ 
أربعة هنجة يف تعلم اللغة العربية، وى  التعود الكالسيكية بافلوؼ، سكنر 
ادلعامل، الربطأوسبل، وإنسانيات روجر، االسًتاتيجية ادلستخدمة يف فئة وراء 

)ب(شخصية الطالب تشمل الكرامة  .ية والوجدانيةادلعريف، ادلعرفية واالجتماع
والرغبة يف التواصل، مع ادلخاطر، األمر الذي يؤدي إىل معظم الطالب ادلؤدية 
إجيابية، يف حُت أف الطالب بدافع ىم أكثر عرضة للخارج  العوامل الثقافة 
بية البيئية العربية زلًتمة جدا من ثقافة الطالب وتنعك  يف أنشطة اللغوية العر 

 .أي ش ء حيتوي النمطية متواضعة
دور البيئة العربية لتطوير إجادة اللغة العربية ادلنصوص عليها يف النقاط الست  (2

اليت ى  أساسا مزايا ربسُت إجادة اللغة العربية وصقل مهارات الطالب إتقاف 
 .الكتاب األصفر

أطروحة تأليف طو الفائز، وىو طالب اجلامعة برنامج الدراسات العليا سوناف   .3
مع أطروحة ربت  2011كليجاغا اإلسالمية احلكومية جوكجا كارتا، وخيرج يف عاـ 

ادلوضوع "دور احملرؾ تعلم اللغة العربية يف ربسُت اإلصلاز ادلدارس الدينية 
                                                                                                                                    
Sholihin Gresik Jawa Timur), Tesis, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 

2015). 
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لبحث ألف ىناؾ أوجو التشابو مع ويهدؼ ىذا ا 48.طالبمعلميناحملمدية يوجياكرتا
مناقشة الباحثوف الدراسة، وىو دور القيادة يف تعليم اللغة العربية ودور معهد 

كالمها مؤسسة اليت تسعى إىل ربسُت مهارات اللغة العربية لطالب  .دراسات اللغة
اخلالفات طو الفئزدراسة أجرهتا دراسة الباحثُت ى  اتساع احملرؾ  .وطالبات الكلية

، ناظر، رئي  تطوير لغة أجنبية، والد نزؿ، يف مشرؼعلم اللغة تتألف من ادلعلمُت، ت
وباإلضافة إىل ذلك، اهنم  .حُت دراسة الباحثُت تركز فقط على معهد دراسات اللغة

يريدوف تعزيز البحوثطو الفئزىو التحصيل العلم  للطالب، بينما يف دراسة احملققُت 
نتائج البحوثطو الفئزى  احملرؾ لتعلم اللغة العربية سبت  .وإجادة اللغة العربية للطالب

زيارهتا واجب واألدوار: أوال، دور مدراء ادلدارس كمنسق وادلسؤولية وادلراقبُت 
دور كمسؤوؿ التعلم، معلمو مشرف ثانيا، ادلعلمُت و .وادلشرفُت وادلقيمُت، واإلداريُت
األجنبية الثالثة، شغل منصب  رئي  تطوير اللغة .الطالب، وتقييم نتائج التعلم

ادلدير التنفيذي، مبتكر ومبدع للربنامج، فضال عن أنشطة ادلسؤوؿ بدءا من 
التخطيط والتنسيق وتنفيذ برنامج لتقييم تنفيذ األنشطة؛ الرابع، الوص  )األب عنرب( 

 .تصرؼ كداعمُت / مؤيد وحافز
 

  اإليطار الفكري ج.
اإليطار الفكري ش ء مهم جدًا يف عمل، ال سيما األطروحة 
العلمية. ولذلك، يف ىذا القسم من الباحثُت ادعى أف تكوف اخلطوط العريضة 
دلا ىو متوقع من دراسة. وباإلضافة إىل ذلك، ديكن استخداـ اإلطار كموطئ 

ـ دلا قدـ كبَت يف دراسة، والباحثُت من ىنا ديكن إجراء نوع من خرائط ادلفهو 

                                                             
48

Toha Elfaiz, Peran Penggerak Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta , Tesis, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2011). 
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 LSBوحدة أنشطة الطلبة دور  من الباحثةىو متوقع من نتائج ىذه البحوث. 
لطالب يف كلية علـو الًتبية والتدري  جبامعة ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت

، ديكن تعيُت الباحثُت بعض ادلفاىيم اليت ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا
 يتوقع من نتائج البحث.
 كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت LSBوحدة أنشطة الطلبة يف دراسة دور 

اإلسالمية  ڠالطالب يف كلية علـو الًتبية والتدري  جبامعة وايل ساا لدى
 ، ديكن وصفهاىف اإلطارعلى النحوى التاىل:ڠاحلكومية مسارا
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 (LSB) اللغويةدور المنظمات 

 باللغة العربية كفاءةلطالب  

 الكفاءة اللغوية ترقية

الكفاءة اللغة  رقيةدور المنظمة اللغوية في ت
 العربية

 ات:المهار 
 االستماع  ◊
  ـالكال ◊
 القراءة ◊
 الكتابة ◊
 

:دور 
 .ادلتوقعةوجهاز السلوكيات  ◊
السلوكيات عن احلقوؽ،  ◊ 

والواجبة، و الوظيفة ادلخصوصة 
 ادلتوقعة.

 ديارس للعرض. ◊
 المنظمات:

 أف سبلك حاوية ◊
 أف سبلك رابطة ◊
 أف سبلك تنظيم ◊
 

 باللغة العربية كفاءة رقيةعملية ت
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 نوع البحث .أ 
والبحث النوعي ىو البحث ادلستخدم  نوع ىذا البحث ىو حبث نوعي.

لتصوير وحتليل ادلظهر واحلادثة والنشاط االجتماعي فرديا أم مجاعيا. وينقسم 
البحث النوعي إىل قسمني ومها حبث  نوعي ميداين، وحبث نوعي مكتيب. وىذا 

ميداين. تكون مجع البيانات فيو بشكل الكلمات والصور البحث حبث نوعي 
ادلقابلة والتوثيق.  ،انات يف البحث النوعييبع الومن طرق مج 1وليست األرقام.

وأما الدراسة ادلكتبية فجمع  2فتشرح البيانات كما ىي موجودة يف وقائع البحث.
 بياناهتا من مصادر ادلكتبة وادلطالعة فيها. 

 
 مكان البحث ووقته  .ب 

 اڠساجامعة وايل  يف LSBوحدة أنشطة الطلبة يف  مكان ىذا البحث
مارس من  1أما وقت ىذا البحث فهو يف التارخ  .ڠمسارا كوميةاإلسالمية احل

 . 2٢19مارس من  3٢إىل التارخ  2٢19
 

 مصادر البيانات .ج 
البحث، عن استخدمت الباحثة دراسة ميدانية لنيل ادلعلومات ادلتعلقة هبذا 

جلمع ادلستندات وادلعلومات  LSBوحدة أنشطة الطلبة بحضور الباحثة  ةطريق

                                                             
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2009), cet. 26 hlm. 11. 

2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107-108. 
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لتأكيد  وحدة أنشطة الطلبةالادلتعلقة بالبحث. وقد أجرت الباحثة مع رئيس 
 ادلعلومات وألجل ذلك تتكون مصادر البيانات من:

 . ادلصدر األساسي۱
اللغة  كفاءة رقيةت " لقيام ببحثلوىو ادلصدر الذى أخذتو الباحثة أساسا

اإلسالمية  اڠلًتبية والتدريس جبامعة وايل ساالعربية للطالب يف كلية علوم ا
ومن يتعلق  الب". والبيانات نالتها الباحثة من ادلعلم وبعض الطڠاحلكومية مسارا

 .اهب
 . ادلصدر الثانوي ۲

 وبناءوىو ادلصدر الذى استخدمتو الباحثة إكماال للمصادر األساسية، 
على ذلك، فإن ادلصدر الثانوي ىو ما يتعلق مبوضوع البحث من الكتب 

مهارات اللغة  رقيةت البيانات عن على لحصولل 3واجملاالت وادلقاالت وغريىا.
 . العربية للطالب

 
 بؤرة البحث ومجاله .د 

ينبغي للباحثة أن ترّكز البحث ورلالو، كي ال خيرج حبثها عن ادلوضوع، والبؤرة 
وحدة أنشطة الطلبة اللغة العربية يف  كفاءة رقيةت تنفيذ برامج ىي يف ىذا البحث

LSB وحدة أنشطة الطلبة  دور و ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا
LSB لطالب يف كلية علوم الًتبية والتدريس ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا

                                                             
3
 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 11, 

hlm. 145. 
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مهارة و  ،الكتابة مهارةو  ،مهارة القراءة رقيةت ورلال ىذا البحث ىو: كيف
 ڠاجبامعة وايل سا LSBوحدة أنشطة الطلبة  و مهارة الكالم يف ،االستماع

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
 

 طريقة جمع البيانات .ه 
 وأما الطرق الىت استخدمتها الباحثة جلمع البيانات فهي ما يلي:

 (  ادلشاىدة1)  
إن ادلشاىدة ىي إحدى الطرق ادلستخدمة جلمع البيانات على صيغة 

ادلشاىدة مبعناىا العام تشمل على  4السؤال واجلواب، مباشرة أو غري مباشرة.
مجع البيانات مبالحظة األداة ادلستخدمة يف مجعها. فطريقة ادلشاىدة تعتمد 

ال تعتمد على ما تالحظو، و  عها لألشياء وتسجيلعلى رؤية الباحثة أو مس
ار أو االستبيان، أو عند بيف االخت د العينة ألسئلة أو عبارات يلقيهاأجوبة أفرا

لقائهم يف ادلقابلة، أي أن الباحثة الحتصل على االستجابات من ادلستجيب، 
ولكن حتصل عليها بنفسها عن طريق مالحظة سلوك أفراد العينة يف مواقف 

 طبيعية.
تنفيذ برامج  الكتساب البيانات عن ها الباحثةاستخدمت وىذه الطريقة

اللغة العربية للطالب يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة  كفاءة رقيةتيف 
. وطريقتها بإمعان النظر إىل ما يتعلق ڠمسارااإلسالمية احلكومية  ڠاوايل سا

وحدة أنشطة الطلبة  دور فيها من بعض الطالبات كعينة البحث. والسيما يف
LSB لطالب يف كلية علوم الًتبية ا لدى كفاءة اللغة العربية  رقيةيف ت

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوالتدريس جبامعة وايل سا
                                                             

4
 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Angkasa), hlm. 64. 
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 ( ادلقابلة2)
ادلقابلة ىي إحدى الطرق ادلستخدمة جلمع البيانات وادلعلومات 

تعريف الو  5ول مباشرة.ألىداف البحث إىل وسيلة احملاورة بني السائل وادلسؤ 
 األسئلة واألجوبة مباشرة كانت أو غري مباشرة ميخر ىو مجع البيانات بتقداآل

استخدمت الباحثة ىذه الطريقة يف اكتساب البيانات  6من مصادر البيانات.
 من:

برامج ثناء الدرس طبعا بتنفيذأب من أنشطة الطال لنيل ادلعلومات ،دلدّربا ( أ)
 ڠاجبامعة وايل سا LSBوحدة أنشطة الطلبة اللغة العربية  يف  كفاءة رقيةت

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
احلكومية  اإلسالمية ڠاجبامعة وايل سا LSBوحدة أنشطة الطلبة  مدير ( ب)

ووسائلو  تدريس اللغة يف نيل ادلعلومات األخرى عن تاريخ اذليئةل ڠمسارا
 وإدارتو وتنظيمو.

 رقيةت ل ادلعلومات عن عمليةلني LSBوحدة أنشطة الطلبة  الب يفطالو   ( ت)
 ڠاجبامعة وايل سا LSBوحدة أنشطة الطلبة لغة العربية  يف ال كفاءة

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
 ( التوثيق3)

والتفكري  كتوب عن احلادثة الىت تدل على البياناتادلتقرير  والتوثيق ى
لبحث عن البيانات ألمور ىذاو  7حفظها وإصاذلا. يكتبو القائم بو ألجل

                                                             
5
 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 

hlm. 193. 

6
 Drs. M. Ali, Penelitian Kependidikan, (Bandung: Angkasa, 1982), 

hlm. 83. 

7
 Winarno Surakhmadi, Ed., Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar 

Metode Teknik, (Bandung: Transito, 1990), hlm. 123. 
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جرائد واجملالت ودفًت التالميذ واجلدول وغريىا لكتب و أخرى كنسخات 
 8يدل على البيانات الواقعة. الذي

وحدة أنشطة  ىذه الطريقة لنيل البيانات عن تاريخ واستخدمت الباحثة
فيو والطالب و ادلنهج  ادلدربنيوصورة  وووسائلو وإدارتو وتنظيم LSBالطلبة 

. وأداة الىت استخدمتها الباحثة جلمع LSBوحدة أنشطة الطلبة  الدراسي يف
 . السابقة البيانات هبذه الطريقة ىي الوثائق كما يف ادلالحق

 
 اختبار صحة البيانات .و 

البحث النوعي طرق متنوعة إلختبار صحة البيانات الىت ختتلف عن يف 
. وأما اختبار صحة البيانات يف البحث النوعي الكلمات بكتابة البحث الكمي

تصديقية ىناك كيفيات يف  9فهو تصديقية البيانات وقابل للتحويل وإلثبات.
وزيادة االجتهاد يف البحث  صحة البيانات، منها تعدد ادلشاىدين و ارباالخت

 1٢والتثليث وادلناقشات مع األقران وحتليل احلالة السلبية وفحص األعضاء.
استخدمت الباحثة اختبارين لصحة البيانات يف ىذا البحث، ومها زيادة 

 االجتهاد يف البحث والتثليث.
 زيادة االجتهاد يف البحث ( أ)

زيادة االجتهاد يف البحث تكون بأن تقام مالحظة بالضبط واالستمرار. ىذه 
الطريقة، دتكن للباحثة أن حتقق البيانات مرة أخرى أكانت البيانات خطيئة أم 

                                                             
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Jakarta, 2006), hlm. 231. 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi 

(Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246. 

10
 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012), hlm. 80. 
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صحيحة. كذلك دتكن للباحثة أن تصف وصفا دقيقا للبيانات. فلذلك، على 
حوث أو الوثائق ادلتعلقة الباحثة أن تقرأ ادلراجع من الكتب ادلتنوعة ونتائج الب

بنتائج البحث حىت تزيد الباحثة ادلعلومات فتمكن أن تستخدمها الباحثة 
 11لفحص البيانات.

 التثليث  ( ب)
خر غري البيانات للمراجعة أو آباستخدام شيئ  وىو اختبار صحة البيانات

للحصول على البيانات  استخدمت الباحثة تثليثني 12ادلقارنة إىل البيانات.
 :ا، مهالصحيحة

فحص صحة البيانات ، استخدمت الباحثة ىذا التثليث ل(   تثليث ادلصادر1
مصادر البيانات ادلتنوعة، مثل بيانات الىت نالتها الباحثة من اي فحص ال

الت ونتائج ادلقابالت وادلشاىدات أو ادلقابالت مع أكثر يالوثائق والتسج
 من األفراد الذين لديهم وجهة نظر خمتلفة.

تثليث الطريقة، اختبار صحة البيانات من نفس ادلصدر بطريقة خمتلفة.  (2
على سبيل ادلثال، إذا نالت الباحثة   البيانات بطريقة ادلقابلة، فحصتها 

 بطريقة ادلشاىدة والتوثيق.
وجود مراقب خارج البحث الذي يدقق مجع البيانات   وكان ادلراقب، تثليث(  3

قدمون مدخالت لتحقيق نتائج مجع يعمل كادلراقب يكمثل ادلشرف 
  البيانات.

 
 

                                                             
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm, 370-371. 

12
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ..., hlm. 330. 



33 

 طريقة تحليل البيانات  .ز 
تقوم ىذه الطريقة بوجود ادلعٌت وعالقة البيانات بعضها بعضا يف حاذلا  

التحليل النوعي، وىو التحليل من واستخدمت الباحثة يف حتليل البيانات  13كامال.
وحتليل البيانات ىو عملية سعة. او مو الكلمات ادلركبة يف اجلملة الالذي تستخد

ميكن طلب البيانات وتركيب ادلقابلة وختطيط ادليداين وغريىا حىت يسهل فهمها، و 
فإن حتليل البيانات  Lexy J. Moleongوأما عند  14خر.آاإلعالم إىل  الباحث

ىو عملية تنظيم البيانات وترتيبها إىل األمناط والفئات والشرح الواحد األساسي 
وأما  15فرضيات العمل كاقًتاح البيانات. وحدحىت يستطيع أن يعثر على ادلوضوع وي

وعرض   (Data Reduction)حتليل البيانات النوعية فهي ختفيض البيانات 
 (Conclution)واستخالص النتائج   (Data Display)البيانات

 (Data Reduction) ختفيض البيانات ( أ
احلاالت ادلهمة  ار احلاالت األساسية وتركيزبص واختيختفيض البيانات ىو تلخ

 احملتاجة. البيانات ادلختارة ىي نتيجة مجع البيانات من وحذف البيانات غري
 .اللغاتىيئة تدريس يف  طريقة ادلشاىدة وادلقابلة والتوثيقة

 16(Data Display)   عرض البيانات ( ب
عرض البيانات. يف البحث النوعي  بعد ختفيض البيانات فاخلطوة التالية ىي

بيانية و رسم ختطيطي بياين وخطوط العرض البيانات يعمل يف شكل رسم 
 عرض البيانات يف البحث النوعي يف شكل النصوص القصصية.وغري ذلك. و 

                                                             
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 373. 

14
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, …, hlm. 88. 

15
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, …, hlm. 280. 

16  
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البحث، البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق جتسيد  اىذفوق ذلك، يف 
 النص، والقصصية، والرسم البياين. البيانات يف اشكال خمتلفو، مثل اىذ

 (Conclution)النتائج استخالص  ( ت
ن اخلطوة الثالثة من حتليل البيانات يف أ Miles dan Huberman قال

مجع الباحثة تم تبعد ان  راجع.ادلالبحث النوعي ىي استخالص النتائج و 
البيانات من خالل عمليو التخفيض والعرض، فان اخلطوة التالية ىي حتليل 
البيانات باستخدام نظرية تعلم الكفاءة اللغة العربية. ومبجرد عمليو حتليل 

البيانات  .البيانات باستخدام النظرية، فان اخلطوة التالية ىي استخالص النتائج
البيانات ادلناسبة مثل مجع عملية البحث النوعي  ادلكتشفة نتيجة من كل

نتيجة البحث عرض مكتشفات جديدة بشكل  اص. وأخري ي والتلخميوالتقد
 17وصفي حىت اتضحت مشكلة البحث.

 

                                                             
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, …, hlm. 340-345. 
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها

 
 وتحليلها LSBوحدة أنشطة الطلبة  توصيف البيانات عن لمحة عامة على .أ 

 LSBوحدة أنشطة الطلبة تاريخ تأسيس  (1
LSB جزء تنظيم وحدة النشاط الطاليب يف كلية علـو الًتبية والتدريس  يى

وحدة  األنشطة يف علىوركز . ڠاإلسالمية احلكومية يف مسارا ڠاجبامعة وايل سا
 .لغتُت مها العربية واإلصلليزية يقيةيف شكل دراسة تتعلق بًت  LSBأنشطة الطلبة 
ونشأت من القلق وخيشى مهارات  LSBوحدة أنشطة الطلبة  خلفية تأسيس

 اللغة األجنبية بعض الطالب يف كلية علـو الًتبية والتدريس.
، إنشاء حاوية للتنمية لغة حتت اسم 9989عاـ  وسط علىيف النهاية و 

وحدة أنشطة الطلبة  كما يوحي االسم، كاف يف األصل  .آحللقة اللغة العربية
LSB تغَت 0222حواىليف  وكاف .مع الًتكيز على لغة واحدة، وىي العربية فقط 
كاف الدافع وراء تغيَت   .LSBوحدة أنشطة الطلبة  إىلاحللقة اللغة العربية اسم 

 9االسم من يقبل الوعي بأمهية اللغة العربية واللغة اإلصلليزية يف ىذا العصر احلديث.
 وبعثتها  LSBوحدة أنشطة الطلبةرؤية ال (2

 رؤية ( أ
لزيادة والء األعضاء والذكاء ادلتفوؽ  LSBوحدة أنشطة الطلبة  ةحتقيق جود
 والطابع

 

                                                             
1
Hasil wawancara dengan Siti Fatimatul Fajriyah, sekretaris 

Lembaga Studi Bahasa (LSB) periode 2018/2019, tanggal 10 Maret 2018, 

pukul 09.00 WIB. 
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 بعثة ( ب
 اللغة.محد األنشطة الىت ترتفع جودة مفكر  ( أ)
وحدة أنشطة الطلبة  ي الصلب و يرتفع شعور التملك ووالء  يقو   ( ب)

LSB. 
 للغة.ا نمية شعور حب  ت)ج( 
 اجلامعة وخارجها.بوكالة ىف داخل  وتقوية التعاوف رابط)د( 

 البأحوال المعلم والط (3
الطالب اىل أىداؼ ادلعلم ىو احدى العوامل اليت لو دور مهم لوصوؿ 

م أف بد للمعل  الطالب مباشرة، والقدرة ذلم. والم بكيفيتو يقابل ادلعلمُت، ألف ادلعل  
ة التعليم لم لذ  دريس ويع  ع يف الت  ا. الغرض منو ىو الذي يتمت  ما حقيقي  يكوف معل  
 LSBوحدة أنشطة الطلبة فمعلم يف  2ة، وأنو سعيد باحًتافو التعليم.فوؽ كل لذ  

وحدة من الطالب ب نفرا. ىم 59م الطالب ادلرحل األعلى. وعدد ادلعل  من  ىم
من الطالب ادلرحل األعلى وادلاىرات يف  أيضا. وأكثرىم  LSBأنشطة الطلبة 

 صلليزية.إلغة العربية واالل  
ذكر الطالب يطلب. وم-أما الطالب فهو اسم الفاعل من كلمة طلب

وعدد الطالب يف العاـ الدراسي  3ب مبعٍت التلميذ.فهو مجع من كلمة الطال
، و ;635س نة ادلرس  583، :635س نة ادلرس  73ميالدية ىو ۰۲99 –2198

 .>635س نة ادلرس  563

 

 

 

                                                             
يقسم ادلنهج الدراسي معهد دار السالـ كونتور, أصول التربية والتعليم الجزء الثالث, الدكتور اندوس سوتريسنو أمحد, 2

   ۴: مطبعة دار السالـ, ص. فونوروكو
 ۸۶۴ص. المرجع السابق, لويس معلوف ,  3
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 الرقم سنة الدرس الجملة
31 2196 9 
941 2197 2 
921 2198 3 

 
 LSBوحدة أنشطة الطلبة تسهيالت ال (4

وحدة  التسهيالت يفالتسهيالت ىي ما يدائم عملية التعليم. وأما 
يف   2الطبقة  مركز الطالب آخرمكتب يف البنياف  9فهي  LSBأنشطة الطلبة 

و  .ڠاإلسالمية احلكومية يف مسارا ڠاكلية علـو الًتبية والتدريس جبامعة وايل سا
ة، من الث اني ةاجلامعب "Revolusi"رى فولوسي  حديقةيف عملية تعليم يعٍت 
  .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجامعة وايل سا

 LSBوحدة أنشطة الطلبة التركيب تنظيميٌّ  (5
 : أدي وىي نو غروىو الر  ئيس العاـ

 : أغوس سوفرفطو Iرئيس النائب 
 : نور فاطمة IIرئيس النائب 

 : فطحية الفطري I السكرتَت
 : إنداه مطيا ليستاري II السكرتَت
 فربي ڠ: ريوا Iصندوؽ الامُت 
 : أري فَتاين IIصندوؽ الامُت 

 داراتاإل
I. دارة الداخليةاإل: 

 ىسنا عملية (9
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 نوري كر محة (2
 ليلي عملية (3
 زلمد الزكي يقوي أمُت (4
 أمحد تري وىيودي (5
 وفيدة العزيزة (6
 إرموايت (7
 وياف ساري نور صفا (8
 أيال زكي ة النسوة (9
 عُت الفكرية (91
 

II. دارة اخلارجيةاإل: 
 فطريا لطفينا (9
 أمحد نورؿ علل (2
 ألفيا أم هة (3
 الرزؿزلمد  (4
 زلمد أندي سلم (5
 يس ي ميساري (6
 النساء جيًتا نيغ تيياس (7
 نيندا رليانة (8
 فطحل ىداية (9
 سري إنتاف فريهاتينا (91
 أدلا رزيقي نورساسي  (99
 أمحد وىري معرؼ  (92
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 نورؿ معالفة  (93
 

III. دارة االتصاالت وادلعلوماتاإل : 
 أغوستنا نورتيكا (9
 ىسطي ريندي (2
 نور لطفة احلسانة (3
 سيت أففة أيكاوايت (4
 اخلَتيةإرنا لطيفة  (5
 ديندا إنتاف فرمتا ساري (6
 فشا لطفة سلما (7
 عمٍت لطفة (8
 نيكي نور فضيلة (9
 

IV. دارة االىتماـ بادلوىبةاإل  : 
 عبدؿ واىب (9
 زلفا فطرينا نسرية (2
 كورنياساين نفع احلسنة (3
 رمحتا أوتامي (4
 أين فطرياين (5
 أيليغ رطنو خطعة  (6
 أديندا سوليستيو (7
 إرمال (8
 ىلدا حفظة احلسنا (9
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 أمحد مكتار الدين  (91
 نور مزيدا سافوتري  (99

 LSBوحدة أنشطة الطلبة في  دراسيمنهج الال (6
يف ويقت  LSBوحدة أنشطة الطلبة  ادلنهج الدرسي ادلركب  على

 :كما يلياإلجتماع الذي يقاـ بااجلنة  
 ادلفردات .9
 احملادثة .2
 القواعد .3
 4الًتمجة .4

تؤسس على حاؿ يقدرة الطالب. يسبب  تطبيق تنفيذ ادلنهج الدراسي
ىذااحلاؿ على يقدرة لغة الطالب ادلتنوعة ولو ىف مرحلة واحدة. تصن ف يقدرة 

 لغتهم على عدد مرحالت:
ويقد يقدمت  بأكثر، تطبيق ادلفرداتب ةدثاإىل احمل الطالب يػ ر شد ،Iادلبتدئُت  .9

من التقاليد ومواد القواعد مع التدريبات اليت مت تسليمها  ارختصاالعبارات ال
% 25يف تدريس  ةو مشاىدة مع مقدم ،اإلستماع ،لعبة ،التعرؼ ،السالـ

 اللغة العربية / اللغة اإلصلليزية.
زيد من الًتكيز علي حف  مب  I الربنامج ادلتقدـ ىو من ادلبتدئُت ،IIادلبتدئُت  .2

 : العربية/ اللغة اإلصلليزية. 51يف تدريس  ةع مقدمم ،تقدميو العبارة احملادثة، 
كيد علي أىذا ىو آخر من الربامج الكالسيكية من خالؿ الت ،IIIادلبتدئُت  .3

التدريس يف  وشلارس  5حل ل ادلسألة. ،منايقشة ،الكالـ من خالؿ التقدمي
                                                             

4
 Program kerja Lembaga Studi Bahasa (LSB) UIN Walisongo 

Semarang periode 2018/2019. 
5
 Program kerja Lembaga Studi Bahasa (LSB) UIN Walisongo 

Semarang periode 2018/2019. 
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: العربية/ اللغة  75يف تدريس  ةوعرض التعبَتات العامية مع مقدم Iادلبتدئُت 
 اإلصلليزية.

 لدراسيبعد ذلك يف التحضَت من ادلنهج ا الطالب،مع التصنيف من ىذا 
 أيضا عدلت إىل التصنيف. اما بالنسبة للمناىج الدراسية احملددة فهي:

 ادلفردات .9
 ،وأمساء األياـ والشهور اجلوارح،وأمساء  أنواع االستفهاـ،: Iادلبتدئُت  . أ

 .ةسر األعضو وأمساء  ،ألشياء ادلرتبطة باجلامعةوأمساء ا
 ،والغذاء ،والتوابل ،واخلضروات ،واحليوانية ،: أمساء الطبيعةIIادلبتدئُت  . ب

 مراض وادلخدرات.وأمساء األ
وأمساء  ،واحليوانية اجلوارح،وأمساء  واكو،الف اءمسأ: IIIادلبتدئُت  ج.

 ،وأمساء الكائنات اليت ترتبط الرياضة ،واجملوىرات ،وادلالبس ،الويقت
 والسوؽ/االعماؿ التجارية. ،وادلركبات ،وألعاب

 احملادثة .2
 ،ونساؿ االذف ،وتقدمي نفسك ،: التعبَت عن التحية واجلوابIادلبتدئُت  . أ

 يـو وتاريخ. ،ساعة يساءلة ،هتنئو
وطلب ادلساعدة وتقدمي  ،: التعبَت عن الشكر واجلوابIIادلبتدئُت  . ب

 اجلوارح، احملادثة اليت تتعلق الفواكو و ةوادلسائل ادلواضيعي ،ادلساعدة
 والسعر. ،والغذاء

 ،وادلكتبات رسة،ادلوضيعي يف ادلد ة: احملادثIIIج. ادلبتدئُت 
حل ل  ،منايقشة ،يقصَتة ةوتقدمي يقص ،ويف السوؽ ،واجلامعات
 ادلسألة.
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 القواعد .3
 ةوكيفي ةاستخداـ اجلملة السؤاؿ/جعل مجل ةكيفي  ة: معرفIادلبتدئُت  . أ

 ،والساعة ،والشهر ،والتاريخ ،اليـو يساءلة و ،علي سؤاؿ ةجاباإل
 .الكلمة اإلشارة واستخداـ ،واللوف

جعل  ةوكيفي الفعلية و اإلمسية، : تطبيق الضمَت يف اجلملةIIادلبتدئُت  . ب
 الفعلية، مع اجلملةاالمسية و اجلملة ورفض يف شكل  البيانية،اجلملة 

  .من العدد و ادلعدود وامر وكذلكاأل
 كادلة،وفهم الفكرة يف ادل ،الفكرة يف اجلمليدفق  :IIIج. ادلبتدئُت 

 .ة اإلختصاريةكتابالو 
 . الًتمجة4

من أجل احلصوؿ  الطالبلتدريب  IIIيتم إعطاء ىذه ادلواد فقط للمبتدئُت 
فكرة الواردة يف النص باستخداـ وىي ال ،علي القدرة علي فهم موضوع العقل

 6اللغة العربية.
 

وحدة أنشطة كفاءة اللغة العربية في  رقيةت عملية تعليم ت عنالبيانا حليلت .ب 
 LSBالطلبة 

يف كل األسبوع، و تنقسم إىل ادلواد  تطوير الكفاءة اللغة العربيةتعقد تعليم 
لقاء ادلفردات و حفظها. يف إادلتنوعة. يف األحد األو ؿ ىو ادلاد ة ادلفردات، يعٍت 

األحد الث اين ىو احملادثة، يف األحد الث الث ىو ادلاد ة القواعد يعٍت تعليم الصرؼ و 
تطوير الكفاءة اللغة النحو. واستخداـ ادلاد ة الًتمجة يف األحد الر بع. ونظريات تعليم 

 يعٍت: العربية
                                                             

6
 Program kerja Lembaga Studi Bahasa (LSB) UIN Walisongo 

Semarang periode 2018/2019. 
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 ادلفردات (9
 الطالب تقسم اىل بعض الفصل. ( أ)
 احد.لكل فصل معلم و   ( ب)
 ادلفردات و الطالب حفظو.يعطى ادلعلم   ( ت)
 احملادثة (2

 الطالب تقسم اىل بعض الفصل. ( أ)
 لكل فصل معلم واحد.  ( ب)
وحدة لكل تعليم احملادثة موضوع خاص تتعلق باألعماؿ اليومية حوؿ   ( ت)

 أو حوؿ اجلامعة. LSBأنشطة الطلبة 
يقبل أف يتحدث الطالب مع صديقاتو، فادلعلم يشرح ادلوضوع بديقة   ( ث)

 وواضحة حىت يفهم الطالب متاـ الفهم.
 وبعد أف يشرح ادلعلم ادلوضوع الذي يقسم الطالب ايل الفريقة الصغَتة. ( ج)
 ويتحدث الطالب عن ادلوضوع مع زمالئو. ( ح)
 القواعد (3

 الطالب تقسم اىل بعض الفصل. ( أ)
 لكل فصل معلم واحد.  ( ب)
 تعليم النحو والصرؼ.علم ادل يعطى  ( ت)
 غوي.وأحيانا إعطاء تعليم األلعاب الل    ( ث)
 الًتمجة (4

 الطالب تقسم اىل بعض الفصل. ( أ)
 لكل فصل معلم واحد.  ( ب)
 علم نصوص العربية و ترمجتها.ادل يعطى  ( ت)
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. يدعو ادلعلم لغناء مارس تطوير الكفاءة اللغة العربيةيقبل بداية التعليم يف 
(Mars)  وحدة أنشطة الطلبةLSB  معا. ويسأؿ ادلعلم أف يفتح الطالب

تفريقة غة ادلادلاد ة القددية، شرح ادلعلم بالل   اخلرب، يعل قبقراءة البسملة، يسأؿ 
  بقصد اخلطوة ىذه تنفيذ  وادلتنوعة. أحيانا باللغة اإلندونيسية أو اللغة اإلصلليزية.

 .اجلديدة ادلواد نيل زيادة يقبل ادلتحمسة للطالب
 وىناؾ ادلشكالت الكثَتة للطالب يف فهم الدرسة. منها:

 الش عور اخلوؼ ( أ)
 يتعلم اللطالب اللغة العربية من يقبلمل   ( ب)

العربية  ادلواد لتعلم  من ادلعلم نشطة اليومية الطالب يعطي التسهيالتأليف ا
 بالعربية الطالب لتطوير يقدرة اللغوية ادلنايقشة يعطي ادلعلم ويقت .الفراغ ويقت يف
ادلواد ادلقدمة يف شكل . LSBوحدة أنشطة الطلبة  مكتب يف ينفذ ادلعلم اليت

النحو، و الصرؼ، أو احملادثة. ولكن تلك ادلنايقشة  ادلشًتؾ بعض الطالب. ألف 
شة يقبعض الطالب من القسم ادلتنوع وىناؾ الرأي من بعض الطالب عن  ادلنا

   منها:، LSBوحدة أنشطة الطلبة  اإلضافية اليت ينفذ
 إضافية منايقشة أف الثاين ادلستوى اإلسالمية الًتبية الطالب من يقسم إدارةذكر  .أ 

 أنشطة متابعة يستطيع الطالب يف ال لذلك  احملاضرة، ساعات خالؿ جتري
 7.ادلنايقشة اإلضافية

 اإلضافية ادلنايقشة أف الطالب من يقسم تعلم اللغة اإلصلليزية ادلستوى الثاين ذكر .ب 
لذلك يستطيع . ادلختلفة احملاضرة جدوؿ لدي طالب كل ألف فعالية نقض

 8.ادلنايقشة اإلضافية بعض الطالب دلتابعة أنشطة

                                                             
7
 Hasil wawancara dengan Moh. Zaki Qowiyun Amin, anggota 

Lembaga Studi Bahasa (LSB) angkatan tahun 2018, tanggal 28 April 2019, 

pukul 11.31 WIB. 
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نشطة األ لدي LSBوحدة أنشطة الطلبة  و ،التعلم ادلذكورة أنشطة وغَت
 :يقدرة اللغة العربية، منها يعٍت اليت يرجو من الطالب لًتيقية

أنشطة مشاىدة  بتنظيم LSBوحدة أنشطة الطلبة  قـواألفالـ، ت مشاىدة .9
 الغرفة ادلعلم ستعاري ةطنشاأل ىذه يف .شهرال يف واحدة مرة األفالـ

 من مالحظات ىناؾ ـ،الاألف مشاىدة بعد .معا األفالـ دلشاىدة ادلستخدمة
وحدة  ملوتأ .ومسعواه شاىدواه الذي الفيلم زلتويات حوؿ طالب كل

 مهارة يقدرة متارس اف بأداء ىذه األنشطة تستطيع ،LSBأنشطة الطلبة 
 .ستماعاال يقدرة يف العربية خاصة اللغة يف الطالب

ىذه األنشطة يف يـو  LSBوحدة أنشطة الطلبة  تقـو  ،مفرداتنا اليـو .2
باللغة  مفردات عشرة إىل مخسة ادلعلم اعطي ،ةطنشاأل ىذه يف .اإلثنُت
 يقادرين الطالب يكوف ىو ةطنشاأل ىذه تنفيذ من واذلدؼ ،لطالب العربية
 وهبذه .وغَتىا اليومية ادلفردات من سواء ،الكثَتة ادلفردات إتقاف على

الكثَتة  فرداتادل ديلك الطالب اف LSBوحدة أنشطة الطلبة  ملتأ الطريقة،
 .LSBوحدة أنشطة الطلبة  إىل انضماـ بعد

 حيتاج اجليدة، العربية باللغة احملادثة من ، وللتمكنة اللغة يف مركز الطالببيئ .3
 الطالب علجي اف ديكن ذلما .ادلكثفة ادلستمرة والتمارين التطيبق الطالب
هبذا  القياـ وديكن .اللغة بيئة تشكل سوؼ هناية يفو  العربية، باللغة شلارسة
وحدة أنشطة  داخل األنشطة اثناء سواء األويقات، مجيع يف التمارينو  التطبيق
 ىذه ديكن. الطالب ةطأنش مركزويف بيئة   .هاخارج أو LSBالطلبة 

 .كالـال مهارة إتقاف علي الطالب متارس ة أفطنشاأل

                                                                                                                                   
8
 Hasil wawancara dengan Ahmad Irsyad Hidayatulloh, anggota 

Lembaga Studi Bahasa (LSB) angkatan tahun 2018, tanggal 28 April 2019, 

pukul 11.31 WIB. 
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 لطالبا يستطيع .اجلامعة يف للغة جدارية رللة إنشاء يعٍت ،اللغة وريقة أخبار .4
 تركيبها يتمذلك  وبعد قصَتةال العربية يقصص أو شعرال أو قاالتادل نشاءإل
 تدريبل ةنشاطألىذه ا وتستطيع .اجلامعة يف ادلوجودة احلائط رللة يف

 .ارة الكتابةمه إتقاف يف الطالب
وحدة أنشطة  يف االنشطة اف القوؿ يقىاالنشطة تستطع أف  ىذه مع
يعٍت مهارة  .العربية اللغة مهارات تطوير يف الطالب يدفع اف ديكن LSBالطلبة 

 تابة.كالة، و القراءكالـ، و الاإلستماع، و 
 

اللغة  كفاءة رقيةتفي  LSBوحدة أنشطة الطلبة  دورعن محدود البحث  .ج 
 العربية

يكوف شللوًكا ألشخاص موجودين يف لغة، الدور ىو جهاز من ادلتويقع أف 
الدور يف معٌت علم االجتماع ىو رلموعة من التويقعات ادلفروضة على  9اجملتمع.

األفراد الذين يشغلوف مناصب اجتماعية معينة. ىناؾ نوعاف من التويقعات يف 
ىذا الدور، ومها تويقعات اجملتمع جتاه أصحاب األدوار، وتويقعات دور أصحاب 

يف علم النفس  91خاص ادلرتبطُت هبم يف القياـ بأدوارىم.اجملتمع أو األش
االجتماعي، يشَت الدور عموًما إىل أي منط سلوؾ يتضمن بعض احلقوؽ 

                                                             
9
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Edisi kedua, cet. Ketiga, hlm. 751. 
10

 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Paulus 

Wirutomo (Penyunting), (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 99-101, dalam Ali 

Mufrodi, Peranan Ulama dalam Masa Orde Baru: Studi Tentang 

Perkembangan Majelis Ulama Indonesia, Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif 

Hidayatullah, 1994), hlm. 14. 
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والواجبات وادلهاـ ادلتويقعة من شخص، يتم تدريبو وتقويتو ليتم عرضو يف موايقف 
 99اجتماعية معينة.

ع على أف ىذا الدور ووفًقا دلا ذكره إيدي سوىاردونو، يتفق اخلرباء باإلمجا 
عبارة عن رلموعة من ادلعايَت اليت تقيد السلوؾ الذي جيب أف يقـو بو شخص 

متاشيًا مع ذلك، يعرؼ ىاماليك الدور كنمط معُت من  92يشغل ادلنصب.
بينما يقاؿ   93السلوؾ الذي ىو مسة مجيع الضباط من وظيفة أو منصب معُت.

يكية من ادلويقف )الوضع(. إذا سارجونو سوكانتو، أف الدور ىو عملية دينام
مارس شخص ما حقويقو والتزاماتو وفقًا دلويقعو، ديكن القوؿ إنو يقاـ بدور. ال 

 94ديكن الفصل بينهما ألف أحدمها يعتمد على اآلخر والعكس صحيح.
 بناء على ما سبق من الشرح يقاؿ أف ما يسمى بالدور حيتوي على: 

وحدة  بعد متابعة)ادلتويقعة  (العربية اللغة إتقاف) السلوكيات وجهاز .9
 (LSB أنشطة الطلبة

 .ادلتويقعة خصوصةالوظيفة ادل و ،لواجبةاو  قوؽ،احل عن تالسلوكيا .2
                                                             

11
 Atrhur S. Reber dan Emily S. Reber, Kamus Psikologi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. 1, 838. 
12

 Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan 

Implikasinya), (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 15, dalam 

Darwin Harahap, Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Membantu 

Siswa Maladjustment di MTS Ali Maksum Yogyakarta, Tesis, (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2014)., hlm. 62. 
13

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 23, dalam Darwin Harahap, Peran Guru 

Bimbingan dan Konseling dalam Membantu Siswa Maladjustment di MTS Ali 

Maksum Yogyakarta, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)., hlm. 

62. 
14

 Soerjono Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 212-213, dalam Bohhori, Peran Guru BK 

dalam Membantu Siswa SMPN  1 Tempilang dalam Meraih Prestasi 

Akademik dan Non Akademik, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2014), hlm. 15. 
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 .لعرضل ديارس .3
من التعاريف وادلؤشرات لألدوار ادلذكورة أعاله، ديكن اخللوص إىل اف ىذه 

وحدة أنشطة  لطالب ةادلتويقع ن ادلعرفة باللغة العربيةم جتهيزاتالتويقعات ىي 
 إلتقاف طالبالعربية ادلتويقع   اللغة من مهارات جتهيزات، مث LSBالطلبة 

طالب كفاءة( ادلدربُت وادلعروضة من ، والسلوؾ )الLSBوحدة أنشطة الطلبة 
 .ةادلقرر  ةطنشاأل متابعةيف  LSBوحدة أنشطة الطلبة 

 طالبال يرغب اليت التويقعات حوؿ الطالب يعبَت ،اآلراء من عدد وىناؾ
 :LSBوحدة أنشطة الطلبة ب األنشطة متابعة يف
 الذىاب أف عند الثاين ستوىدارة الًتبية االسالمية ادلإيقسم  منب يقاؿ الطال . أ

 يقادرا كوفي  ىو األمل لدي كاف LSBوحدة أنشطة الطلبة  إىل لالنضماـ
 95.ألهنم مل يعرفوا العربية من يقبل اجليدة العربية اللغة بشكل التحدث علي

 إىل ينضم أف عندماالثاين  ستوىيقسم تعلم اللغة العربية ادل منب الطاليقاؿ  . ب
 اليت العربية اللغة مهارات تطويرل وفمليأ مفاهن ،LSBوحدة أنشطة الطلبة 

96.يقدديا الثانوية ادلدرسة يف متلك
  

ىي عملية تغيَت تدرجيي  يقيةاريفُت  أف الًت  HM، يقاؿ يقيةالًت مث، يرتبط مع 
 97ضلو مستوى أعلى مهيئوف وديتد، فضال عن ديقة أف تغذي الكماؿ والنضوج.

وأما  98بينما ادلهارة الناطقة باللغة العربية ىو القدرة على استخداـ اللغة العربية.

                                                             
15

 Hasil wawancara dengan Eling Retno Kholifah, anggota Lembaga 

Studi Bahasa (LSB) angkatan tahun 2018, tanggal 9 Mei 2019, pukul 16.37 

WIB. 
16

 Hasil wawancara dengan Irmala, anggota Lembaga Studi Bahasa 

(LSB) angkatan tahun 2018, tanggal 9 Mei 2019, pukul 16.37 WIB. 
17

Arifin HM, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1991), hlm 77. 
18

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran…, hlm 129. 
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ادلهارة فتكوف على اربع ادلهارة وىي مهارة القراءة و مهارة الكتابة و مهارة 
 رة الكالـ.اإلستماع و مها

اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ ادلالحظة وادلقابالت  ومن البيانات التوثيقية
 "ختباربا ةالباحث يقامت اللغوي، وتنفيذ الربنامج، والتقييم، والتعلم، مث يقيةالًت  ةدلعرف
 طالبال تصبح علىدلعرفة ادلتعلقة بالتنمية اليت  "ختباراال "بعد و "االختباريقبل 

"يقبل ختبار اال. وىنا خالصة نتائج LSBوحدة أنشطة الطلبة  بعد اف انضم
العاـ  LSBوحدة أنشطة الطلبة  يف " من الطالبختباراال "بعد و "االختبار
 :2198/2199 الدراسي
 بعد اإلختبار قبل اإلختبار اسم الرقم
 75 61 فطن ىنفة 9
 89 81 أنيزؿ الفردانيسا 2
 61 24 ماريستيما كينايف 3
 65 21 يولينارتري  4
 71 62 كالريسا نورؿ 5
 91 81 ولداف تري أصليٍت 6
 69 51 أغي ىيونيغ تيياس 7
 62 46 رز ا فوزؿ مونا 8
 61 36 كورنيا فاغسيت 9
 91 82 عم ل حسنة 91
 67 44 أنيق رزيقية 99
 61 36 عُت الفكرية 92
 64 34 زلمد موناندار 93
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 61 42 فطري رمحوايت 94
 75 61 يقطر النداأتيك  95
 63 21 مرلنا 96
 62 94 دوي وىيوين 97
 61 94 نوررىايو أغوستينا 98
 76 64 وردة نبيسالح 99
 79 66 نورؿ معلفة 21
 65 28 أليندا عز ة اندا 29
 61 94 دليا فخية 22
 73 61 أملية النساء 23
 65 41 نويقي لطفيتز 24
 61 48 نور مرزينا 25
 77 68 الرمحةريسا عُت  26
 74 61 خَتة النساء 27
 65 26 فردا ىنيفة الزين 28
 61 22 أديندا سوليستيا فريهاتٍت 29
 81 74 إكفينا علم شهيدا 31
 91 86 إرمال 39

 
 54 "=يقبل اإلختبار"القيمة ادلعدلة   
 71 "=اإلختبار "بعدالقيمة ادلعدلة   
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يف  ةديداجل الطالبيف الويقت الذي سيدخل  "يقبل اإلختبار" يقبل االمتحاف
"، حتديد ادلستوىباسم "اختبار  ةليها عادإ، أو يشار LSBوحدة أنشطة الطلبة 

وحدة أنشطة  يف لبااطالذي سيكوف  ادلبتدئيقدرات الطالب  ةويتم ذلك دلعرف
 لبااطأشهر بعد اف أصبح  ةأجريت ست "اإلختبار "بعد. مث، الختبارLSBالطلبة 

 .LSBوحدة أنشطة الطلبة  يف
الذين كانوا يتابعوف االحداث  طالببيانات، وديكن القوؿ اف اللومن ىذه ا

 من و خالؿ األشهر الستة ادلاضية يقد زادت. LSBوحدة أنشطة الطلبة يف 
القيمة  توارتفع 54يقيمة  نالوا الذين االختبار" "يقبل بللطال القيمة ادلعدلة

 عوامل. ةذهتا عدالزيادة اليت نف .71إىل االختبار" "بعد ادلعدلة
فيما يتعلق بالزيادة يف  طالبوىناؾ بعض اآلراء اليت أعرب عنها بعض ال

 ، مثل:ةإتقاف اللغة االجنبي
طرؽ التعلم يف  أفالثاين  ستوىدارة الًتبية االسالمية ادلإيقسم  منب يقاؿ الطال .أ 

نظرا للهاء ، يف بعض األحياف ي باللغة البسيطةى LSBوحدة أنشطة الطلبة 
 99اللعبة حىت ال جتعل ادلشبعة.

تعلم ال أف عمليةالثاين  ستوىيقسم تعلم اللغة اإلصلليزية ادل منب الطاليقاؿ  .ب 
 21اركوف بالراحة يف التعلم.تطريقة شلتعة حيث يشعر ادلشب  تنفذ

ادلعلمُت يتحدثوف أف الثاين  ستوىيقسم تعلم اللغة العربية ادل منب الطاليقاؿ  .ج 
الدافع دلواصلة تعلم اللغة العربية بشكل  إعطاءلعربية ودائما باللغة ادائما 
 29جيد.

                                                             
19

 Hasil wawancara dengan Fathul Hidayah, anggota Lembaga Studi 
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يف اللغة  مومهاراهت ُت من ادلدارس ادلتنوعة،متخرج مهما كانت الطالب
 يف تعليم اللغة العربية.  ةديلك احلماسة الكبَت  لكنهم متفريقة، العربية

" ختباراإل "بعد و "ختباراإل"يقبل ختباريقيمة اإل جهة من و رؤية أخرى
 حتققت اليت اإلصلازات من العربية اللغة مهارات تطوير زيادة إىل النظر يستطيعو 
 :مثل ادلتبعة، قاتابسادل يف
 قسمالطلبة ل احتاد عقدهتا اليت ادلسابقة على تقدـ القصة، يف الثالث الفائز (9

 .2198 سنة العربية تعليم اللغة
تعليم  قسمالطلبة ل احتاد عقدهتا اليت ادلسابقة علىغناء العريب، يف الثاين  الفائز (2

 .2198 سنة العربية اللغة
يف اللغة العربية  ناديعقدهتا  اليت ادلسابقة علىطابة، يف اخلالثاين  الفائز (3

(Nafilah) 2198 سنة. 
يف اللغة  اديعقدهتا ن اليت ادلسابقة علىالعربية،  اللغة يف منايقشة الثاين الفائز (4

 .2198 ةسن (Nafilah)العربية 
يف اللغة العربية  اديعقدهتا ن اليت ادلسابقة علىغناء العريب،  يف الثاين الفائز (5

(Nafilah) 2198 ةسن.  
 اليت التويقعات حتقيق الدور تنفيذ ويعٍت. ادلتويقع السلوؾ من جزء ىي األدوار

 يف دور كمالك LSBوحدة أنشطة الطلبة  .الدور لصاحب الشخص يريدىا
 .الدور أصحاب ىم LSBوحدة أنشطة الطلبة  إىل االنضماـ الطالب اف حُت

وحدة أنشطة  لطالب ةمن ادلعرفة باللغة العربية ادلتويقع جتهيزاتالتويقعات ىي 
وحدة  إلتقاف طالب  ةالعربية ادلتويقع اللغة من مهارات جتهيزات، مث LSBالطلبة 
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وحدة  طالب، والسلوؾ )الكفاءة( ادلدربُت وادلعروضة من LSBأنشطة الطلبة 
 .ةادلقرر  ةنشطاأل متابعةيف  LSBأنشطة الطلبة 

 يدير مجيع   LSBوحدة أنشطة الطلبة كاف دور ىذه   ،يف ىذه الدراسة
 اللغة يف ىذه الدراسة ىي ةوخاص ،ةجنبيإتقاف اللغة األ ريقيةجل تأل ةنشطاأل

ادلؤسسات وتويقعات األطراؼ  LSBوحدة أنشطة الطلبة ىذه  يف يد .العربية
 .ادلعتمدةيف إنشاء ىذه ادلؤسسة  ةالذين لديهم مصلح

 اليت نشطةاأل ىي LSBوحدة أنشطة الطلبة  يف العربية اللغة تعلم أنشطة
 تطوير ىو النشاط ىذا من والغرض .العربية باللغة الطالب تنمي اف ديكن

وحدة أنشطة الطلبة  خرجيي حتقيق أجل من للطالب جنبيةاأل اللغوية ادلهارات
LSB العصر حتديات يواجهوا أف يستطيعوال مهارات لديهم الذين. 
 األسبوع، هناية عطالت يف العربية اللغة دراسة إىل باالضافة ،احلقيقة يفو 

 ،األفالـمشاىدة مثل  أخرى، بأنشطة أيضا LSBوحدة أنشطة الطلبة  قـوت
 تستطع و غَت ذلك. اللغة، أخبار وريقة، ة اللغة يف مركز الطالببيئ، مفرداتنا اليـو

يعٍت مهارة  .العربية اللغة مهارات تطوير يف الطالب أف يدفع األنشطة ىذه
 اإلستماع، و الكالـ، و القراءة، و الكتابة.

من خالؿ ادلالحظة وادلقابالت  تناذلا  الباحثةاليت  ومن البيانات التوثيقية
 مؤسسات نظمتها اليت السبايقات باتباع نشطةاأل ونفذت ،ةاللغ ريقيةت ةدلعرف

وحدة أنشطة  ريجت التقييم، إىل االضافة .بالعربية الناطقة األعراؽ مثل أخرى،
 فحص اجراء يتم. "بعد اإلختبار" و "االختبار يقبل" ما اختبارات LSBالطلبة 

وحدة أنشطة الطلبة  ة يفديداجل األعضاء يدخل عندما "االختبار يقبل" ما
LSB،  وحدة  إىل االنضماـ من أشهر ستة بعد فيتم االمتحاف اجراء وأما

 كفاءة حتسنت ،السابقة ادلذكورة نشطةاأل نتائج ومن .LSBأنشطة الطلبة 
 .العربية اللغة يف الطالب
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وحدة  تطوير القدرة الناطقة بالعربية اليت تنفذىا ةظت برامج أو أنشطإذا حل
كمالك  LSBوحدة أنشطة الطلبة اف  فلخصت ،الوكالة LSBأنشطة الطلبة 

من تويقعات  إما ،سلتلف األطراؼ تويقعاتذلا دور ىاـ من أجل حتقيق الدور و 
 ةالذين يتويقعوف طالبها يقادر  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجامعة وايل سا ناحية
 و ،اإلصلليزية ادلتحدة ةلغالباللغة العربية و  ةوخاص ةإتقاف اللغات االجنبي ىعل

لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة مع  LSBوحدة أنشطة الطلبة مديري  من تويقعات
طالب   من تويقعات و ،الربنامج اليت مت التخطيط ذلا بشكل جيد ةمجيع أنشط

 ىللحصوؿ عل LSBوحدة أنشطة الطلبة الًتبية والتعليم اليت انضمت إىل  ةكلي
 العربية جيدا. ـو تطبيق العل ىإتقاف اللغة العربية والقدرة عل تعلم

كجهة   LSBوحدة أنشطة الطلبة  من يقبل السابقةمت تنفيذ األدوار ادلذكورة 
 الرغم من انو ال تزاؿ ىناؾ بعض التويقعات باف اإلصلازات البدائية. ىعل ة،فاعل
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 الباب الخامس
 االختتام
 

السابقة، التصلح للباحثة وبعد أن تبحث الباحثة عن هذا املوضوع يف األبواب  
قوم الباحثة بتلخيص نتائج البحث تائج منه، ولذالك يف هذا الباب ستإاّل أن تقدم الن

 واالقًتاحات اليت متكننا االستفادة.
 نتائجال . أ

يف جامعة  LSBوحدة أنشطة الطلبة كفاءة اللغة العربية يف  رقيةتنفيذ برامج ت .1
هناية األسبوع يف  تجتري يف كل عطال ڠاإلسال مية احلكومية مسا را اڠوايل سا

ترمجة  و تعليم النحو والصرف من خمافظة املفردات العربية و يوم السبت
 او مكاهن األعضاء.ممارسة الكالم باحملادثة العربية بني  و العربية اللغة نصوص

امعة وايل سا جب ،اجلامعي الثّاين" Revolusi"يف حديقة روفولوسي 
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارااڠ

وهلا دور هام من أجل حتقيق توقعات  كمالك الدور LSBوحدة أنشطة الطلبة  .2
اإلسالمية احلكومية  اڠخمتلف األطراف، إما توقعات من ناحية جامعة وايل سا

الذين يتوقعون طالبها قادرة على إتقان اللغات االجنبية وخاصة باللغة  ڠمسارا
وحدة أنشطة الطلبة العربية واللغة اإلجنليزية املتحدة، و توقعات من مديري 

LSB  لتحقيق أهداف املؤسسة مع مجيع أنشطة الربنامج اليت مت التخطيط هلا
اليت انضمت  لتدريسيف كلية علوم الًتبية وابشكل جيد، و توقعات من طالب 

للحصول على تعلم إتقان اللغة العربية والقدرة  LSBوحدة أنشطة الطلبة  إىل
وحدة مت تنفيذ األدوار املذكورة السابقة من قبل  على تطبيق العلوم العربية جيدا.
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كجهة فاعلة، على الرغم من انه ال تزال هناك بعض  LSBأنشطة الطلبة 
 البدائية.التوقعات بان اإلجنازات 

 
 االقتراحات . ب

لتكون الربنامج لنطق اللغة العربية الالزمة للطالب أن تطبيق لصنع بيئة اللغة يف  .1
 كلية علوم الًتبية والتدريس.

 ةكامل  ميكن ان يكون حافزا للعنصر جامعة LSBوحدة أنشطة الطلبة  لتكون  .2
 يف احياء العاطفة يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية.

 ةفيالسماح هلذا البحث ميكن ان يكون املدخالت واملعلومات االضاكون تل .3
 الناطقة بالعربية. تطويراللغات االجنبية لربنامج ال رقيةلوكالة ت

 
 ج. االختتام

محدا و شكرا لّله الذي أعطانا نعمة اإلسالم و قوة اإلميان ووفقنا إىل دين 
 تم هذا البحث عاجال.تأن  ةستطيع الباحثتإلسالم ورزقنا العقل السليم حىت ا

البحث ولذلك هذ  ،باالتحليل البيانات خطأ و نسياناقوم تان  ةدرك الباحثتو 
و عسى الّله أن  ،من هذا البحث نّفذتأن  ةالباحث رجوتبعيد عن الكمال والتمام. و 

 إّن الّله اعلم بالصواب. ،وكما هو املعلوم ،صراط املستقيميوفقنا إىل 



 لمراجع والمصادرا

 .(9111 ،)القاهرة: دار غريب ،اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم ،كمال  ،البشر

أساليب وطرق تدريس اللغة العربية: وإعداد دورسها اليومية باألهداف  ،فؤاد أبو ،اهليجاء
 .(2002 ،) عمان: داراملنا هج2 -الطبعة ،السلوكية

)القاهرة: الكتبة العصرية للنشر  ،تعليم القراءة يف املرحلة اإلبتدائية ،حممود وأخرون ،جالل
      (2002 ،والتوزيع الطبعة

 ،)مسارانج: كريا طه فو ترا شرح خمتصر جدا على منت اآل جرومية. ،زيين أمحد ،دخالن
 .بدون سنة(

صر: منشورات )م ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسا ليبه ،رشدي أمحد ،طعيمة
 .(9191املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم والثقافة, 

 .(9191 ،) الكويت: مكتبة الفالح ،تدريس فنون اللغة العربية ،أمحد ،مدكور
Ali, M., Penelitian Kependidikan, (Bandung: Angkasa, 1982). 

Arifin HM, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 

Berry, David, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Paulus 

Wirutomo (Penyunting), (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 99-

101, dalam Ali Mufrodi, Peranan Ulama dalam Masa Orde 

Baru: Studi Tentang Perkembangan Majelis Ulama 

Indonesia, Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 

1994). 



Brown, H. Douglas, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, 

edisi ke-5, terj. Noor Cholis dan Yusi Avianto, (Amerika 

Serikat: Pearson Education, 2007). 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Edisi kedua, cet. 

Ketiga. 

Dhafier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup 

Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, cetakan 

ke-9, (Jakarta: LP3ES, 2011). 

Duker, Sam: Listening, Teaching, The Encyclonedia of Education, 

Volume 6, The Macmillan Company, The Free Press 1971. 

Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012). 

Ghazali, A. Syukur, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan 

Pendekatan Komunikatif-Interaktif, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2010). 

Hamalik, Oemar, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2009). 

Harris. T. L. Et al: A Dictionary of Reading and Related Terms, 

(International Reading: Association, New Delaware 1982). 

Hermawan, Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014). 

Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, cetakan ke-3 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). 

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2009). 

Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 

Nazir, Moh, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). 

Reber, Atrhur S. dan Emily S. Reber, Kamus Psikologi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), cet. 1. 



Soekanto, Soerjono, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007). 

Steenbrink, Karel A, Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam 

dalam Kurun Moderen, cetakan ke-2, (Jakarta: LP3ES, 1994). 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi 

(Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013). 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011). 

Suhardono, Edy, Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya), 

(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994). 

Surakhmadi, Winarno, Ed., Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar 

Metode Teknik, (Bandung: Transito, 1990). 

Syukur, Nazri, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: BiPA, 2010). 

Tarigan, Henry Guntur, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan, 

(Bandung: Angkasa, 2008). 

Thu’aimah  dan Rusydi Ahmad, Ta'lim al Lughah Li Ghairi Natiqinaa     

Biha, (Rabat: ISESCO, 1989). 

Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: C.V ANDI, 

2005). 

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014). 

 



 
 

 ترجمة الباحث
 
 ةيااحل اءورد:   سماال

 6991 ويولي 5بلورا، :  املكان وتاريح املبالد
 بلورا – ڠراندوبالتو – : كوتوكان العنوان احلايل

 سوكارجي:   اسم األب
 فةليسيت خم:   اسم األم

 6126211661:  رقم الطالب
 : علم الرتبية والتدريس/ تعليم اللغة العربية الكلية والقسم

 221665010010:  اهلاتف رقم
 wirdaulhayati@gmail.com:  بريد اإلليكرتوين

 : السرية الرتبوية
 (1222)، بلورا ڠراندوبالتو كوتوكان، 6 املدرسة اإلبتدائية العامة احلكومية .6
 (1266، بلورا )ڠكوتوكان، راندوبالتو 6 سالفيةاملدرسة الثناوية ال .1
 (1261) ڠرمبا ،السم 6العامة احلكومية املدرسة العالية   .6
 (1269بكلية علم الرتبية والتدريس ) قسم تعليم اللغة العربية  .1

 فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا # ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا:  شعار احلياة
 

 

 
 

  



 
 

  



 
 

Lampiran I 

Lembar Observasi Kegiatan 

di Lembaga Studi Bahasa (LSB) 

No Hal yang Diamati Deskripsi Kegiatan 

1 Usbu’iy  

 (أسبوعية) 
Program Usbuiy/ weekly ini diselenggarakan 

oleh Lembaga Studi Bahasa (LSB) setiap 

hari Sabtu, proses pelaksanaannya yakni 

pendamping memberikan materi kepada para 

anggota sesuai dengan tingkatannya masing-

masing. Dilaksanakan di ruang terbuka dan 

kondisional, biasanya di taman Revolusi 

kampus 2 UIN Walisongo Semarang. Untuk 

materi bahasa Arab dimulai pada pukul 

09.00-10.30 WIB, sedangkan untuk materi 

bahasa Inggris dimulai pada pukul  10.30- 

12.00 WIB. 

2 LSB Berkunjung ke 

Pare  

( تذهب  هيئة تدريس اللغات
باري إىل ) 

Merupakan program dari LSB, bentuk dari 

program ini adalah mengikuti kegiatan 

pembelajaran bahasa asing di Pare, Kediri, 

Jawa Timur, biasanya dilaksanakan pada 

liburan semester. 

3 Pelatihan Dua 

Bahasa 

 (حلج والتدريب بلغتني لغة) 

Program Pelatihan Dua Bahasa (P2BAS) 

merupakan program hasil kerjasama dengan 

organisasi ekstra kampus, yang memfasilitasi 

mahasiswa baru untuk belajar tentang bahasa 

asing sebagai persiapan menghadapi ujian 

bahasa yang diadakan oleh pihak 

Universitas. 

4 Area Bahasa di 

PKM 

منطقة اللغة يف مركز )
 (الطالب آخر

Untuk dapat memiliki kemampuan berbicara 

bahasa Arab yang baik, maka diperlukan 

praktik dan latihan yang intensif dan terus-

menerus. Latihan dan praktik yang 

dilaksanakan tersebut dapat menjadikan 

mahasiswa terbiasa untuk berbahasa Arab, 

yang pada akhirnya nanti akan membentuk 



 
 

sebuah lingkungan bahasa. Latihan dan 

praktik tersebut dapat dilaksanakan setiap 

saat, baik saat kegiatan di dalam LSB atau di 

luar kegiatan LSB. Termasuk di area Pusat 

Kegiatan Mahasiswa (PKM). 

8 Persiapan Lomba 

(اعداد السباق)  Program ini meliputi pelatihan debat, 

bercerita, berbicara, bernyanyi, dan public 

speaking. Pelaksanaan program ini bertujuan 

untuk mempersiapkan dan melatih 

mahasiswa yang akan mengikuti 

perlombaan-perlombaan bahasa Arab yang 

diselenggarakan, seperti lomba debat dan 

lomba pidato. 

 

11 Menonton Film 

( األفالممشاهدة  ) 

Program menonton film ini diselenggarakan 

oleh LSB setiap satu bulan sekali. Dalam 

program ini pengurus meminjam ruangan 

yang bisa digunakan untuk menonton film 

bersama. Usai menonton film, ada ulasan 

dari setiap anggota tentang isi film yang 

mereka tonton dan dengar. 

12 Placement Test 

 (اختبار حتديد املستوى)
Program placement test ini diselenggarakan 

oleh LSB pada saat penerimaan anggota 

baru, program ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

anggota baru yang masuk di LSB. 

13 Seminar dan 

Simulasi Pelatihan 

Toefl dan Imka 

ندوة والتدريب اختبار )
حماكاة من اللغة اإلجنليزية  

ر معيار كلغة أجنبية واختبا
 (الكفاءة يف اللغة العربية

Selain program-program yang ditujukan 

untuk pengembangan anggotanya sendiri, 

LSB juga memiliki program yang bisa diikuti 

oleh seluruh mahasiswa umum, yakni 

program seminar simulasi toefl dan imka. 

Seminar berlangsung selama dua hari, hari 

pertama untuk simulasi toefl dan hari kedua 

untuk simulasi imka. 

14 Surat Kabar Pembuatan majalah dinding bahasa di 



 
 

 .kampus (أخبار ورقة)

15 Program 

mufrodatuna yaum 

(مفرداتنا اليوم)  

Program mufrodatuna yaum ini 

diselenggarakan oleh LSB setiap hari Senin. 

Dalam program ini, Pengurus LSB melalui 

pengurus memberikan lima sampai sepuluh 

kosakata bahasa Arab kepada para anggota, 

tujuan dari pelaksanaan program ini adalah 

agar mahasiswa mampu menguasai banyak 

kosakata, baik kosakata yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari maupun 

kosakata asing yang lain. 

 

  



 
 

Lampiran II 

Daftar Ceklis Dokumentasi 

di Lembaga Studi Bahasa 

No Jenis Dokumen Ada Tidak Ada 

1 Modul   - 

2 Perencanaan   - 

3 Nilai Pre-test   - 

4 Nilai Evaluasi/ Post-test   - 

 

 

  



 
 

Lampiran III 

Pedoman Wawancara dengan Ketua Lembaga Studi Bahasa (LSB) 

1. Program apa saja yang dilaksanakan untuk mengembangkan 

kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing? 

2. Ada berapa tutor atau pendamping di Lembaga Studi Bahasa 

(LSB)? 

3. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga 

Studi Bahasa (LSB)? 

4. Bentuk dukungan dari kampus untuk Lembaga Studi Bahasa 

(LSB) berupa apa? 

5. Apa ada dukungan lain seperti fasilitas? 

6. Dari program yang sudah berjalan, apakah sudah berjalan 

efektif? 

7. Bagaimana dengan evaluasi program yang sudah terlaksana? 

Evaluasi mengenai tingkat keberhasilannya? 

8. Apakah di Lembaga Studi Bahasa (LSB) memiliki buku 

modul? 

9. Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Studi Bahasa 

(LSB) dalam menjalankan programnya selama ini?  

10.  Bagaimana evaluasi program di Lembaga Studi Bahasa 

(LSB) pada pengembangan kemampuan istima’, kalam, 

qira’ah, dan kitabah? 

11. Bagaimana peran organisasi Lembaga Studi Bahasa (LSB) 

dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 

mahasiswa FITK UIN Walisongo Semarang? 

  



 
 

Lampiran IV 

Pedoman Wawancara dengan anggota Lembaga Studi Bahasa (LSB) 

1. Bagaimana kemampuan berbahasa Arab anda sebelum 

menjadi anggota di Lembaga Studi Bahasa (LSB)? 

2. Bagaimana kemampuan berbahasa Arab anda setelah menjadi 

anggota di Lembaga Studi Bahasa (LSB)? 

3. Bagaimana implementasi program pengembangan 

kemampuan berbahasa Arab di Lembaga Studi Bahasa 

(LSB)? 

  



 
 

Lampiran V 

Foto Kegiatan di Lembaga Studi Bahasa (LSB) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

 


