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اإلهداء

:إىلالبحثذاالباحثأهدى
واملالحظة وببذل أيب عارفاين وأمي سوميين الذين ربياين صغريا حبسن الرتبية : رتمني احملوالدي.١

.وإىل أخيت أسوة حسنة.اجلهد القيام باإلرشادات والنصائح
مجيع أساتيذي ومعلمي من الصغر إىل اآلن ال أحصيهم، زودهم اهللا باخلري والسعادة واجلزاء .٢
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صخّ لم
اللغة يف تعليم وحلها اللغةمشكالت استعمال معمل )٠٦٣٢١١٠٤٧(أمحد فائزين 

، مسارنج، كلية اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس باطيدرسةاملالعاشر بالعربية يف الصف
.الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

؟، يف تعليم اللغة العربية اللغةاستعمال معمل كيف ) ١: اليت قدمها الباحث هياملسائل
املشكالت حلكيف و ) ٣، ؟يف تعليم اللغة العربية اللغةما مشكالت استعمال معمل و ) ٢

درسة اإلسالمية روضة الطالبني امليف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر باللغةمعمل استعمال 
.؟لية باكيس باطيالعا

بلة، طريقة املقام الباحث واستخد. ج املسحباستخدام نوعيا كان نوع هذا البحث 
يف حتليل البيانات إىل حتليل جته الباحث امث . جلمع البياناتتوثيقوطريقة املشاهدة، وطريقة ال

ها عن طريق الحظللباحث أن يعىن للبيانات أو الظواهر اليت ميكن املصف ي و النوعية الوصفية وه
مستعينا و ،ثيقو تقابلة أو الاليت مت مجعها سواء كانت من خالل طريقة املشاهدة، واملاألدلةعرض

.للبيانات وهي اختزال البيانات، عرض البيانات، واالستنتاجتقنية التثليثب
يف تعليم اللغة العربية يف الصف اللغةمعمل عمالاستأن ، البحثوقام الباحث خبالصة

واملادة والطريقة التلميذ و إعداد املدرسبلية باكيسدرسة اإلسالمية روضة الطالبني العااملالعاشر ب
وميهد عملية التعليم بعرض املادة وتكرار وترجم وتقدمي السؤال ستعمال معمل اللغة، املناسبة قبل ا

ية االلغةووجود مشرف فين لصيانة اآلالت واألجهزة األلكرتونية يف معمل واجلواب،  لعنا بعد وا
.مانعه، إما إذا أمهلت تلك اآلالت واألجهزة فياستعمال معمل اللغة

درسةاملالعاشر بيف الصفيف تعليم اللغة العربية اللغةأما املشكالت استعمال معمل 
لغة العربية، لامن جهة التالميذ، وجهة معلم تكونتفاإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس باطي

يكثر التالميذ أن التالميذ وهيحل املشكالت من جهة : ، أما حلها فهيالوسيلةجهة من و 
حلأما مدرستهم،يف يشرتكون األنشطة تطبيق اللغة اليت توافر أن و التدريبات واملمارسات، 

أن خيتار املعلم املادة والطريقة املناسبة والصحيحة هي فاملشكالت من جهة معلم اللغة العربية 
أن يقوم املعلم بالتقومي على مساعة هي فحل املشكالت من جهة الوسيلة أما ،اللغةلدخول معمل 

.الرأس بقدر وقت ممكن
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ABSTRAK

Ahmad Faizin (063211047), problematika penggunaan laboratorium
bahasa dalam pembelajaran bahasa arab kelas sepuluh di MA Perguruan Islam
Roudlotut Tholibin Pakis Pati. Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab
IAIN Walisongo Semarang.

Rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah: 1), Bagaimana
penggunaan laboratorium bahasa dalam pembelajaran bahasa arab, 2), Apa
problematika penggunaan laboratorium bahasa dalam pembelajaran bahasa arab,
3), Bagaimana solusi dari problematika penggunaan laboratorium bahasa dalam
pembelajaran bahasa arab kelas sepuluh di MA Perguruan Islam Roudlotut
Tholibin Pakis Pati.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan menggunakan
pendekatan Survay. Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data
adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode yang di gunakan
untuk menganalisis data adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu
menggambarkan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti
dengan cara mengajukan bukti-buktinya baik melalui wawancara, observasi
ataupun dokumentasi, dan di bantu dengan teknik triagulasi data yaitu reduksi
data, display data, dan konklusi.

Kajian in menunjukkan bahwa Penggunaan laboratorium bahasa dalam
pembelajaran bahasa arab kelas sepuluh di MA Perguruan Islam Roudlotut
Tholibin Pakis Pati, adalah dengan persiapan yang baik dari guru, siswa, memilih
materi dan  metode yang sesuai sebelum menggunakan laboratorium bahasa,
proses pembelajaran di mulai dengan pembukaan, memutarkan tema dan
mengulang-ngulangnya, menterjemahkan, dan tanya jawab. Serta adanya seorang
yang mampu untuk mengoperasikan dan menjaga alat-alat yang ada di laborat
bahasa.

Adapun problematika penggunaangun laboratorium bahasa itu muncul dari
keadaan siswa, guru dan media (laboratorium bahasa) yang digunakan. Sedangkan
solusi yang bisa diberikan oleh penulis adalah; problematika dari siswa :
memperbanyak latihan dan praktek, serta mengikuti kegiatan Aplikasi Bahasa
yang telah ada di sekolah. Problematika dari guru: dengan memilih materi dan
metode yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran di laboratorium bahasa.
Problematika dari media: menggunakan sound system utama untuk mengevalusi
ketrampilan siswa atau dengan menggunakan software yang sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai dalam evaluasi.



ي

كلمة الّشكر والّتقدير

د محدا وشكرا هللا الّرمحن الّرحيم على نعمه وفضله ال عظيم والّصالة والّسالم على حمّم
. رسول اهللا وآله وأصحابه أمجعني

وهذا هو البحث . لقد انتهى الباحث كتابة هذا البحث بعون اهللا تعاىل له احلمد
بية جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومّية مسارانج رجاء أن  اّلذى قدمه الباحث إىل كلية الرتّ

أن أشكر وأقدر إىل من يساعد الباحث فيصلح يل. العربّيةت لنشر الّلغةيكون من احملاوال
:دائما بأيدى املساعدة ألجل إكمال هذا البحث وأشكر خاّصا إىل 

الدكتور شجاعي املاجيستري كعميد كلية الرتبية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية فضيلة السيد .١
.احلكومية مسارانج

املاجستري  حمفوض صديقفضيلة السيد و رئيس فضيلة السيد الليث عاشقني املاجيستري ك.٢
كلية الرتبية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربيةككاتب
.مسارانج

.ذي أعطى الباحث اإلرشادات أثناء مشغوالتهالّ فضيلة السيد الدكتور شجاعي املاجيستري .٣
مشغوالعطى الباحث املاجيستري اليت تيفضيلة السيدة مسوار .٤ اء  ات أثن اد .ااإلرش
ذين قد علموا الباحث وأرشدوا إىل سبيل بية الّ ية الرتّ سني بكلّ ادات املدرّ سائر فضائل السّ .٥

.العلم والعرفان
وسائر ،باكيساإلسالميةالعالية الطالبنيكرئيس املدرسة روضة إمام الدين  فضيلة السيد .٦

.الذين يساعد الباحث على إمتام هذا البحثفيهاوالتالميذ األساتيذ واألستاذات 
.كر واإلحرتامفلهما أجزل الشّ والدي الباحث أيب عارفاين وأمي سوميين .٧
ام الغالية إلعطاء الدّ الّزمالء الّ .٨ أوق من  ات  اخلدم ات و اعد ملس ا ا  نحو قد م ين  وافع بكتابة ذ

.ذين ساعدوا إىل الباحث ىف إمتام كتابة هذا البحثوالّ هذا البحث

فمينّ جزيل الّشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء فإنّه جيزى من يشاء بغري حساب وعسى 
نيا وموافقا ألذهان من اطّلع فيه واحلمد هللا ربّ  ين والّد أن يكون هذا البحث نافعا ىف الّد

.العاملني



ك

محتويات البحث
أ................................................................صفحة املوضوع 
ب................................................................صفحة التصريح 

ج...............................................................صفحة التصحيح 
د............................................................األولموافقة املشرف

ه.............................................................موافقة املشرف الثاين
و.......................................................................الشعار
ز.......................................................................اإلهداء

ح.......................................................................خصمل
ط..............................................................كلمة شكر وتقدير

ي.................................................................حمتويات البحث
المقدمة: الباب األول 

١................................................خلفية البحث.أ
٤..................................................تقرير املسألة.ب
٤.........................................أهداف وفوائد البحث.ج

واستعمالها في تعليم اللغة العربيةاللغةأهمية معمل :الباب الثاني 
٥.............................................السابقةالدراسة.أ

٦........................................مفهوم وسائل التعليمية.ب
٦..................................تعريف وسائل التعليمية .١
٧.....................اختيار الوسائل التعليميةومعايريأساس .٢
٩.......................املراحل يف استعمال وسائل التعليمية .٣
١٠..........................الوسيلة املعينة املستعملة يف التعلم.٤

١١...........................................اللغةمفهوم معمل .ج
١١......................................اللغةتعريف معمل .١
١٣........................................اللغةانواع معمل .٢
١٤.......................................اللغةوظيفة معمل .٣



ل

١٥...............................اللغةمميزات وضعف معمل .٤
١٧..............................اللغةشروط استعمال معمل .٥
١٨............................اللغةخطوات استعمال معمل .٦
٢٠...........................اللغةمشكالت استعمال معمل .٧

مناهج البحث: الباب الثالث
٢٣..................................................نوع البحث.أ

٢٤..................................الوقت واملكان جلمع البيانات.ب
٢٨..............................................مصادر البيانات.ج
٢٩.................................................بؤرة البحث .د
٢٩..........................................طريقة مجع البيانات .ه
٣١.........................................طريقة حتليل البيانات .و

في الصف العاشر في تعليم اللغة العربيةاللغةمعمل عمالاست: الباب الرابع
اإلسالمية روضة الطالبين العالية باكيسمدرسةالب
درسةامليف الصف العاشر بيف تعليم اللغة العربيةاللغةاستعمال معمل .أ

٣٤.............................الطالبني العالية باكيساإلسالمية روضة 
يف الصف العاشر يف تعليم اللغة العربيةمشكالت استعمال معمل اللغة .ب

٣٦.....................اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيسدرسةاملب
يف الصف العاشر يف تعليم اللغة العربيةاللغةحتليل عن استعمال معمل .ج

٣٨.....................اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيسدرسةاملب
يف تعليم اللغة العربيةوحلها اللغةحتليل عن مشكالت استعمال معمل .د

٤٠.....العالية باكيساإلسالمية روضة الطالبنيدرسةامليف الصف العاشر ب
ختتاماال: الباب الخامش
٤٦.......................................................النتائخ.أ

٤٧...................................................االقرتاحات.ب
المراجع 

اللغةصورة عملية التعليم باستعمال معمل :الملحق الواحد
الباحثترجمة 


	1. COVER.pdf

