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تخلصمس

تالميذلدىالعربيةاللغةمهارةيفاخلارجي" اللغةتشجيع"نشاطتنفيذ: وضوعامل
سوراكرتااحلكوميةالدينيةالعاليةباملدرسةعشراحلاديالفصل

)الكالممهارةاستيعابعنحتليليةدراسة(
فرحنيإقباليحلم: االسم
٠٦٣٢١١٠٥٢: الرقم

يف اخلارجي" تشجيع اللغة"كيف تنفيذ نشاط :هيالباحثقدمهااليتةئلاملس
نيةلدياالعاليةدرسةاملللبنني والبنات يفعشراحلاديالفصلتالميذلدى الكالممهارة 

ملعرفة تنفيذ نشاط يهدف هذا البحث ؟.٢٠١١\٢٠١٠السنة سوراكرتااحلكومية
للبنني عشراحلاديالفصلتالميذلدى يف مهارة الكالماخلارجي" تشجيع اللغة"

سوراكرتااحلكوميةنيةلدياالعاليةدرسةاملوالبنات يف
البحثهذايفالباحثواستخدامالوصفىالنوعىهوالبحثهذاونوع

يفالباحثيتجهمث. البياناتجلمعقيوثتالوطريقةاملشاهدة،وطريقةبلة،املقابطريقة
اليتالظواهرأوللبياناتاملعىنوصفيوهالوصفيةالنوعيةحتليلإىلالبياناتحتليل
منكانتسواءمجعهامتاليتاألدلةعرضطريقعنهاالحظيأنللباحثميكن
.التوثيقأوواملقابلةاملشاهدة،طريقةخالل

يف مهارة اخلارجي" للغةتشجيع ا"نشاط تنفيذن أهيفالباحثهذانتائجوأما
لصف احلادي عشر باملدرسة العالية الدينية احلكومية سوراكرتااتالميذالكالم لدي 
يف مهارة اخلارجي" للغةتشجيع ا"نشاط والدليل الذي يدل عليه أن . ناجح وكامل
لصف احلادي عشر باملدرسة العالية الدينية احلكومية سوراكرتااتالميذالكالم لدى 

ما أ. ، مثل يف اإلعداد، يف عملية التعليم، ويف التقييمقياما حسنابتشجيع اللغة تقوم 
وإضافة أا لترقية . مهارة الكالممهم يف ترقيةاخلارجي" للغةتشجيع ا"نشاط تنفيذ



ز

اجلمل من املفردات إىل الفقرات، مث ، وتكوين الكالم الصحيحيف تعلمني استيعاب امل
. من الفقرات إىل القراءة اجليدة واملفيدة

لتكوين بيئة وحمتاجضرورياخلارجي" للغةتشجيع ا"نشاط تنفيذو
، حىت كالم صحيحاللقيام بالتعلمني ، وحتريك املتعلمنيالتعليم مرحية، وتشجيع امل

. تكون العملية التعليمية فعالة
فهي اخلارجي" للغةتشجيع ا"نشاط تنفيذوأما العوامل املؤثرة لنجاح 

تشجيع "نشاط تنفيذوالعامل املؤثرة لفشل . املعلم، املتعلم، اإلقليم االجتماعي
لصف احلادي عشر باملدرسة العالية اتالميذيف مهارة الكالم لدىاخلارجي" للغةا

املتختلفة من حيث الذكاء فهي خلفية تربية املتعلمني الدينية احلكومية سوراكرتا
األفكار الكثافة حلل هذه هذا حيتاج إىل الطاقات و. ومستوى االجتماعي وغريمها

.املشكلة
تالميذلدىاخلارجي" تشجيع اللغة"بنشاط الكالممهارةحتصيلو

جيدبتقديراحلكومية سوراكرتاالدينيةالصف احلادي عشر باملدرسة العالية 
مهارةيف ترقيةاخلارجي" تشجيع اللغة"نشاط تنفيذجناحعلىيدلوهذا.جدا

.الكالم
أناهللافعسىوالتالميذ،املدرسنيمنالقراءالبحثهذاينفعأناهللاأسأل

.تدريسهمأثناءباإلندونيسيةالناطقنيالعربيةاللغةمتعلمييسهل
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ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler “Tasyji’ Lughah” pada
Keterampilan Bahasa Arab bagi Siswa Kelas XI di Madrasah
Aliyah Program Keagamaan Surakarta, (Studi Analisis terhadap
Penguasaan Keterampilan Berbicara)

Nama : Hilmy Iqbal Farihin
NIM : 063211052

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler “Tasyji’ Lughah” pada keterampilan
berbicara bagi siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Program Keagamaan Surakarta
tahun ajaran 2010/2011?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler “Tasyji’ Lughah” pada keterampilan
berbicara bagi siswa kelas XI putra dan putri di Madrasah Aliyah Program
Keagamaan Surakarta.

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, dalam penelitian ini
peneliti menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode
dokumentasi untuk pengumpulan data. Dalam analisis data, peneliti menggunakan
metode analisis data dan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya
tanpa menambahi atau mengurangi.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannnya pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler “Tasyji’ Lughah” pada keterampilan berbicara bagi siswa kelas XI
di Madrasah Aliyah Program Keagamaan Surakarta sukses dan sempurna. Adapun
buktinya adalah kegiatan ekstrakurikuler “Tasyji’ Lughah” pada keterampilan
berbicara bagi siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Program Keagamaan Surakarta
berjalan dengan baik, seperti pada persiapan, proses pembelajaran, dan evaluasi.
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler “Tasyji’ Lughah” ini penting untuk
meningkatkan keterampilan berbicara. Dan untuk meningkatkan siswa dalam
penguasaan berbicara dengan benar, dan membuat kalimat dari mufrodat-
mufrodat menjadi paragraf, dan dari paragraf menjadi bacaan yang baik dan
bermakna.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler “Tasyji’ Lughah” sangat dibutuhkan
untuk menjadikan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, dan memotivasi
siswa, serta menggerakkan siswa agar berbicara dengan benar sehingga proses
pembelajaran menjadi efektif.

Faktor yang mempengaruhi suksesnya kegiatan ekstrakurikuler “Tasyji’
Lughah”yaitu guru, siswa, dan suasana lingkungan. Dan faktor yang
mempengaruhi terhambatnya kegiatan ini adalah latar belakang pendidikan siswa
yang heterogen dari segi daya pikir dan status sosial.

Dan hasil keterampilan berbicara bagi siswa kelas XI di Madrasah Aliyah
Program Keagamaan Surakarta dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
“Tasyji’ Lughah” adalah baik sekali. Ini menunjukkan suksesnya  pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler “Tasyji’ Lughah” dalam meningkatkan keterampilan
berbicara.
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عربِياجلَنةأَهلِوكَالَمعربِيوالقُرآنَعربِيلأَنيثلثَالَالعربأَحبوا
)والبيهقيواحلكموالطرباينلعقيلارواه(



ي

:إىلالبحثذاالباحثأهدى
صغرياربياينالذينهداييتوحيونينجوأميهاشمفضالنأيب: احملترمنيوالدي.١

منأشبهوماوالنصائحباإلرشاداتالقياماجلهدوببذلواملالحظةالتربيةحبسن
.ذلك

باخلرياهللازودهمأحصيهم،الاآلنإىلالصغرمنومعلميأساتيذيمجيع.٢
.الوايفواجلزاءوالسعادة

مباشرة إىل إاء هذا البحث أوغريمباشرة ينإىل أصدقائي الّذين يساعدون.٣
وخاصة إىل هؤالء املدرسني يف قسم تعليم اللّغة العربية الّذين شجعوين إىل حبث 

.هذا املوضوع
فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل . على إجناز هذا البحثينأولئك هم الّذين يساعدوان.٤

.أن جيزيهم بأحسن ما يكون من اجلزاء



ك

قديرشكركلمة

والسالموالصالةالعظيموفضلهنعمهعلىالرحيمالرمحنهللاوشكرامحدا
. أمجعنيوأصحابهوآلهاهللارسولحممدعلى

وهذا. احلمدلهتعاىلاهللابعونالبحثهذاكتابةمنالباحثانتهىلقد
اإلسالميةسوجنوواىلجامعةالتربيةكليةإىلالباحثقدمهالّذىالبحثهو

أنيلفيصلح. العربيةاللّغةلنشرتاحملاوالمنيكونأنرجاءمسارانجاحلكومية
هذاإكمالألجلاملساعدةبأيدىدائماالباحثيساعدمنإىلوأقدرأشكر

:إىلخاصاوأشكرالبحث
سوجنووايلجامعةالتربيةكليةكعميداملاجيستريشجاعيالدكتورفضيلة.١

.مسارانجاحلكوميةاإلسالمية
فضيلةوالعربيةاللغةتعليمقسمرئيسكاملاجيستريعاشقنيالليثالسيدفضيلة.٢

التربيةكليةالعربيةاللغةتعليمقسمككاتباملاجستريصديقحمفوظالسيد
.مسارانجاحلكوميةاإلسالميةسوجنووايلجامعة

أثناءاإلرشاداتالباحثأعطىالّذياملاجيستريمعنيمحداينالدكتورفضيلة.٣
.مشغوالته

أثناءاإلرشاداتالباحثتعطىاليتاملاجيسترييمسوارالسيدةفضيلة.٤
.مشغوالا

وأرشدواالباحثعلمواقدالّذينالتربيةبكلّيةاملدرسنيالساداتفضائلسائر.٥
.والعرفانالعلمسبيلإىل

املدرسةكرئيساملاجستريبوروانطا،هاريادي. مالدوكتورانددوسفضيلة.٦
فيهاوالتالميذواألستاذاتاألساتيذوسائر،سوراكرتاميةاحلكوالدينيةالعالية
.البحثهذاإمتامعلىالباحثيساعدالذين



ل

الشكرأجزلفلهماهداييتوحيونيجوأميهاشمنفضالأيبالباحثوالدي.٧
.واإلحترام

إلعطاءالغاليةأوقاممنواخلدماتاملساعداتمنحواقدالّذينالزمالء.٨
هذاكتابةإمتامىفالباحثإىلساعدواوالّذينالبحثهذابكتابةالدوافع
.البحث

بغرييشاءمنجيزىفإنهاجلزاءأحسناهللاوجزاهمالشكرجزيلفمني
منألذهانوموافقاوالدنياالدينىفنافعاالبحثهذايكونأنوعسىحساب

.العاملنيربهللاواحلمدفيهاطّلع
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