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  التصحيح صفحة
  

 من االراء يتضمن ال العلمى البحث هذا أنّ  واألمانة بالصدق الباحثة صرحت
 ومصدرا مرجعا تكون أن إّال  الباحثون أوكتبها الناشر نشرها الّىت  املادة أو املتخصصني

  .البحث هلذا
  
  
  

  
  

  2011 يوىن 21مسارانج،
  الباحثة

  
  الفطرية ليلة 

  73211011 :الطالبة رقم
 



 

 

  صخّ لالم
 

 السادس الصفّ  فى للتالميذ لمفرداتا تعليم فى التدريب طريقة تنفيذ:  املوضوع

  سمارانج - توجو اإلسالمية االبتدائية الهداية نور بمدرسة
  الفطرية ليلة:   االسم
  73211011:   الرقم

 طريقة تنفيذ كيف) 1( هي البحث اهذ ىف الباحثة قدمتها الىت املسألة
   مسارانج - نوجو اإلسالمية االبتدائية اهلداية نور مبدرسة املفردات تعليم ىف التدريب

 تعليم ىف التدريب طريقة تنفيذ ملعرفة) 1: ( هي البحث اهذ أهدافو 
 االبتدائية مبدرسة السادس صفال ىف التالميذ هو البحث هذا وموضوع املفردات،
  .مسارانج -توجو اإلسالمية

 طريقة) 1: (فهي واملعلومات البيانات على للحصول املستخدمة الطرق اوأمّ 
 حتليل طريقة) 2( التوثيق طريقةو  املقابلة، طريقةو  املشاهدة، طريقة:  ومنها البيانات مجع

  .الوصفية طريقة وهي البيانات
  : على تدل البحث اهذ من ونتائج

 – توجو اإلسالمية االبتدائية اهلداية نور مدرسة  يف التدريب طريقة تنفيذ نّ إ
 و صحيح بلفظ قراءةال يف كانت الىت عناهامب املفردات عن علمامل ةقرأ :هي مسارانج
 تكرارا املفردات حفظ و التباعه التالميذ يأمر و ترمجتها مع املعلم يشرحها  مثّ  فصيح

  املفردات حفظ مثل مي التقو املعلم يأمر وأخرا والتدريبات التمرينات إعطاء مثّ 
 الدرس يعّلم ال العربية غةاللّ  معّلم فهي تنفيذها ىف املشكالت وأما

 تطبيق ىف بالصعوبة التالميذ ويشعر املعلم، عند االبتكار وقليلفقط، الواحد
 حىت املفردات ترمجة ىف بالصعوبة التالميذ يشعرو  اجلملة، على املفردات

 املفردات كتابة ىف بالصعوبة التالميذ يشعرو  املعّلم، أسئلة جييبو أن اليستطيعوقد
 .صحيحا



 

 

 تعليم ىف قدرته يرّقى أن للمعّلم فينبغي السابقة املشكالت حلّ  وأّما
 تعليم كيفية يعّلم أن و ،تطبيقيا أو كان نظريا تعليمها كيفية بتعّلم العربية اللغة
 التالميذ، أحوال يفهم و بالصرب العربية اللغة يعّلم وأن وفّعاال، جّيدا العربية اللغة

 حفظ تعليم ىف التالميذ املعّلم يدافع وأن التالميذ، تعليم عملية يهتمّ  أن و
 يعّلم وأن التدريب، بطريقة املفردات حفظ ىف التالميذ يساعد وأن املفردات،
 ىف التالميذ يدّرب وأن التالميذ، حيفظها حىت مرارا بذكرها ترمجتها مع املفردات

  .بكتابتها ويأمرهم املفردات يقرأ بأن مرارا املفردات كتابة
 

  



 

 

ABSTRAKSI 
 
Judul : Pelaksanaan Metode Drill dalam Pembelajaran Mufrodat pada Siswa 

Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Tugu – Semarang 
Nama : Lailatul Fitriyah 
NIM : 073211011 
 

Permasalahan yang diajukan oleh peneliti dalam pembahasan ini adalah 
(1) Bagaimana pelaksanaan metode drill dalam pembelajaran mufrodat di 
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah  Tugu – Semarang 

Tujuan pembahasan ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan metode 
drill dalam pembelajaran mufrodat  dan objek penelitian ini adalah siswa kelas VI  
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Tugu – Semarang. 

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan- 
keterangan dan data – data adalah (1) metode pengumpulan data yang meliputi : 
metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi (2) metode analisis 
data yang berupa metode deskriptif. 

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa : pelaksanaan metode drill 
di MI Nurul Hidiyah Tugu- Semarang adalah sebagai  berikut : 
- Guru membacakan mufrodat beserta maknanya yang ada dalam bacaan 

dengan benar dan fasih, kemudian guru menjelaskannya kepada murid dan 
meminta mereka untuk mengikutinya 

- Guru meminta siswa menghafalkan mufrodat berulang-ulang kemudian 
memberikan latihan-latihan kepada mereka 

- Guru melakukan evaluasi seperti menghafal mufrodat 
 
 
Adapun problematika dalam pelaksanaanya yaitu: 
- guru bahasa arab tidak hanya mengajar satu mata pelajaran 
- kurangnya kreatifitas guru  
- siswa merasa kesulitan dalam menerapkan mufrodat pada jumlah 
- siswa merasa kesulitan dalam menerjemahkan mufrodat sehingga terkadang 

mereka tidak bisa menjawab pertanyaan guru 
- siswa merasa kesulitan dalam menuliskan mufrodat dengan benar 
 
Solusi  dari problematika diatas adalah : 
- sebaiknya guru meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran bahasa 

arab dengan cara belajar bagaimana mengajarkannya baik secara teori maupun 
praktek 

- sebaiknya guru belajar bagaimana mengajarkan bahasa arab yang baik dan 
efektif 

- sebaiknya guru mengajar bahsa arab dengan sabar dan memahami kondisi 
siswa 

- sebaiknya guru mementingakan dan memperhatikan proses pembelajaran 
siswa 



 

 

- sebaiknya guru memberikan motivasi bagi siswa dalam mempelajari hafalan 
mufrodat 

- sebaiknya guru membantu siswa dalam hafalan mufrodat dengan metode drill 
- sebaiknya guru mengajarkan mufrodat beserta maknaya dengan cara 

mengucapkanya berulang-ulang sehingga siswa hafal 
- sebaiknya guru melatih siswa dalam penulisan mufrodat secara berulang-ulang 

dengan cara membacakan mufrodatdan meminta mereka untuk menuliskannya 

 

   



 

 

 الشعار

  

  : تعاىل اهللا قال
 َذِلكَ  ىفِ  ِإن  أَْلَواِنُكمْ  وَ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَالفُ  َوْاَألْرضِ  السَماَواتِ  َخْلقُ  ايَاتِهِ  َوِمنْ ( 

  )لِْلَعاَلِمْنيَ  الَيَاتٍ 
  )22:  الروم( 

  
  

   



 

 

  هداءاإل

  

  البسيط اجلهدهذا أهدي
  الزمانو  الوقت طول ترمحين اليت مبّينة والدتى إىل

 اجلنة روضة من قربه واجعل ذنوبه اهللا غفر ، توكيمان والدى إىل

 دراسىت إمتام  ىف يساعدانيىن الذى مرمحة وعّمىت املاجستري دميطى عمى إىل

 هذاالبحث إمتام  ىف يساعداين الذى حنيف أكوس حممد احملبوب الكبري أخى  إىل
  العلمى

 

  
  
  
  
  
  

 

  



 

 

  والتقدير الشكر كلمة

  

 اإلسالم و واحلديث القران لغة العربية اللغة جعل الذي العاملني ربّ   هللا احلمد
   .العربية اللغة على حثّ  الذى اهللا رسول على الموالسّ  الةالصّ  ،و

 تعليم ىف التدريب طريقة تنفيذ:  العنوان على البحث هذ كتابة الباحثة وقدّمتت
 االبتدائية اهلداية نور مبدرسة ادسالسّ  لصف للتالميذ الكالم مهارة لرتقية املفردات

   مسارانج - توجو اإلسالمية
 لقسم الرتبية كلية ىف الدين يف األوىل الدرجة على للحصول شرط البحث فهذ

  .بسمارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو واىل جبامعة العربية اللغة تعليم
  : إىل والتقدير الشكر إلقاء الباحثة تريد لذا

 سوجنو وايل جامعة الرتبية كلية كعميد املاجستري شجاعي الدكتورأمحد السيد فضيلة. ١
 مسارانج احلكومية اإلسالمية

 من يل أتاح قد الذي العربية اللغة تعليم قسم كرئيس عاشقني الليث السيد فضيلة. ٢
   املاجستري صديق حمفوظ السيد ونائبه, هذاالبحث إجناز طوال النصائح

 رمحواتى يونيتا والسيدة املاجستري احلاج صاحلني أمحد الدوكتوراندوس السيد فضيلة. ٣
 خالل والفكرة الوقت لوسعة وخملصني نبراضي كان اللذين نيشرفكم املاجستري
    البحث هذا كتابة ىف للتوجيه شغلهما

 مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية بكلية املدرسني مجيع. ٤

 توجو اإلسالمية االبتدائية اهلداية نور مبدرسة والتلميذ األساتيذ وسائر املدرسة رئيس. ٥
 مسارانج -

     
  
  

    



 

 

  البحث محتويات
  أ    .........................................................  املوضوع صفحة
  ب    ...........................................................  املشرف موافقة

  ج    ..........................................................  املناقسة تقريرجلنة
  د    ........................................................   التصحيح صفحة
  ه    .................................................................  ملّخص
  و    ..................................................................  الشعار
  ز    ..................................................................  اإلهداء
  ح    ......................................................  تقدير و شكر كلمة
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  العربية اللغة تعليم فى التدريب طريقة مفهوم   الثانى الباب

  التدريب طرقة مفهوم: األول الفصل

 9    ..................................   التدريب طريقة تعريف  .أ 

 10    ...................................  التدريب طريقة أغراض  .ب 

 10    .................................  التدريب طريقة خطوات  .ج 

 11    ...................................  التدريب طريقة مبادئ  .د 



 

 

 12    ............................  التدريب طريقة نقصان و مزايا  .ه 

 13    .........................................  التدريبات أنواع  .و 

  المفردات تعليم   الثانى الفصل

 14    ...............................  أمهيتها و املفردات تعريف  .أ 

 16    ........................................  املفردات أقسام  .ب 

 16    .................................  املفردات ختيارا أساس  .ج 

 17    .................................  املفردات للحفظ الطرق  .د 

 19    ..............................  املفردات تعليم ىف األساليب  .ه 

  
 الهداية نور مدرسةب المفردات.تعليم فى التدريب طريقة تنفيذ   الثالث الباب

  سمارانج – توجو اإلسالمية االبتدائية

 21    مسارانج -توجو اإلسالمية االبتدائية اهلداية نور مدرسة أحوال  . أ

 21    .......................................  التارخيى املوقع.1

  21    .......................................  يفااجلغر  املوقع.2
  22    ...................................  تأسيسها أهداف. 3
  23    ...........................  التالميذ و املعلمني أحوال. 4
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  27    ..............................  الفصل خارج األنشطة. 7
 اإلسالمية االبتدائية اهلداية نور مبدرسة التعليمية الوسائل. 8

  27    ...................................  مسارانج – توجو
  التعليمة العملية أحوال  . ب
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