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  الملخص 
  

اللغة العربية باستخدام قواعد تعليم  تنفيذ) 3105267قواة فوجيانطا ( رقم الطالب : 

 ، حبث القرص المسهل في الصف العاشر بـمدرسة مطالب الهدى العالية اإلسالمية ملونغو جفارا

العلمى، كلية الرتبية ىف قسم تعليم اللغة العربية جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج، 

  هـ. 1433م/ 2012

تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام  كيف تنفيذيف هذا البحث هي   املسألة يقدمها الباحث

يهدف هذا  ية ملوجنو جفارا؟القرص املسهل يف الصف العاشر بـمدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالم

تعليم اللغة العربية باستخدام القرص املسهل يف الصف العاشر بـمدرسة مطالب  ملعرفة تنفيذالبحث 

  اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنو جفارا.

وقد استخدم الباحث طريقتني ىف هذا البحث هى طريقة مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات. 

ت حتتوي على الطريقة املشاهدة والطريقة املقابلة و الطريقة التوثيقية. و بعد أن طريقة مجع البيانا

وأّما بؤرة هذا  .البيانات كما ذهب ليكسى ج موليونجإجتمعت البيانات، قام الباحث بطريقة حتليل 

ا القرص املسهل ىف الصف العاشر مبدرسة مطالب اهلدى العالية االسالمية ملوجنو البحث فهى استخدام 

  .وجماله هو منهج القواعد، خطوات التعلم، أنشطة التعلم والتعليم، وتقييم التعلم جفارا.

بـمدرسة القرص املسهل  باستخدام العربية اللغة قواعد تعليم تنفيذدل على أن وتنائج البحث ت

ملدرسة هذه اناجح وكامل. والدليل الذي يدل عليه أن  مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنو جفارا

قوم بالعوامل التعليمية قياما حسنا، مثل يف حتقيق األهداف، واحملتوى أو املادة، والطريقة التعليمية، ت

 والوسائل التعليمية، والتقييم. وإضافة أا لرتقية استيعاب الطالب يف املواد الدراسية، وتكوين تعليم

م، وترقية حتصيل تعلم الطالب يف مادة اللغة العربية اللغة العربية مرحية وجذابة متيل إىل اهتمام املعل قواعد

  وترقية رغبة تعلم الطالب يف مادة اللغة العربية.
  

   2012مايو  31مسارانج، 

  الباحث 
  

 قواة فوجيانطا
3105267 

 



Abstraksi 

 

Kuat Pujianto (NIM:053211267) Pelaksanaan Pembelajaran Qowaid Bahasa 
Arab Menggunakan CD Praktis Belajar Bahasa Arab-Arabuna Pada Kelas X di 
Madrasah Aliyah Mathalibul Huda Mlonggo Jepara, Skripsi, Fakultas Tarbiyah 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012. 

Permasalahan yang diketengahkan oleh penulis pada skripsi ini adalah 
bagaimana pelaksanaan pembelajaran qowaid bahasa arab menggunakan CD praktis 
belajar bahasa arab-Arabuna pada kelas X di Madrasah Aliyah Mathalibul Huda 
Mlonggo jepara? Adapun tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui  pelaksanaan 
pembelajaran qowaid bahasa arab menggunakan CD praktis belajar bahasa arab-
Arabuna pada kelas X di Madrasah Aliyah Mathalibul Huda Mlonggo Jepara. 

Dalam skripsi ini, Penulis menggunakan dua metode yaitu metode 
pengumpulan data dan metode analisis data. Adapun metode pengumpulan data 
meliputi metode observasi, metode wawancara, dan metode eksplorasi. Setelah 
pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data sebagaimana yang mengacu 
pada Lexy Meleong. Adapun fokus kajian skripsi ini adalah penggunaan CD  praktis 
belajar bahasa arab-Arabuna  pada kelas X di Madrasah Aliyah Mathalibul Huda 
Mlonggo Jepara. Dan ruang lingkupnya meliputi kurikulum pembelajaran qowaid, 
langkah-langkah pembelajaran, program pembelajaran, dan penilaian. 

Adapun hasil penelitian, bahwa pelaksanaan pembelajaraan  qowaid bahasa 
arab menggunakan CD praktis belajar bahasa arab-Arabuna pada kelas X di 
Madrasah Aliyah Mathalibul Huda Mlonggo jepara sukses dan berhasil. Hal ini 
didasari karena faktor-faktor didalam pembelajarannya berjalan baik. Seperti 
implementasi tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 
pembelajaran, dan penilaian. Sehingga dapat meningkatkan minat siswa pada materi 
pembelajaran, dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Sehingga meningkatkan 
hasil belajar siswa di dalam materi bahasa arab dan meningkatkan minat siswa pada 
materi bahasa arab. 
 
Semarang, 31 Mei 2012 
Penulis 
 
Kuat Pujianto 
053211267 
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  مسواري، الماجستيرة      محفوظ صديق، الماجستير
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 اإلهداء

  

  

  

  الباحث أهدى

  سونارسية والديت إىل البسيط البحث هذا

 سورات والدي

 



  كلمة شكر وتقدير
احلمد هللا رب العاملني الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن واحلديث واإلسالم واملسلمني، 

  والصالة والسالم على رسول هللا الذي حث على اللغة العربية.

ليم قواعد اللغة العربية باستخدام تنفيذ تعوقد أمت الباحث كتابة هذا البحث على العنوان : 

، لنيل الدرجة  القرص املسهل يف الصف العاشر بـمدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملونغو جفارا

  يف قسم تعليم اللغة العربية، جامعة واىل سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج. الليسانس

  لذا يريد الكاتب إلقاء الشكر والتقدير إىل :

لة السيد الدوكتور شجاعي املاجستري احلاج كعميد كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية فضي .1

  احلكومية بسمارنج

فضيلة السيد اليث عاسكني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة وايل  .2

  سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارنج

كاملشرفة الذين    دوى ماوانىت املاجسترية و السيدة ور إبن حجر املاجستريدكتاالستاذ فضيلة السيد  .3

 كانا راضيا وخملصا لواسعة الوقت والفكرة خالل شغله للتوجيه يف كتابة هذا البحث.

فمن الباحث جزيل الشكر و جزاكم اهللا أحسن و خري اجلزاء فإنه جيزى من يشاء بغري حساب 

     الدين وموافقا إلذهان من إطلع فيه واحلمدهللا رب العلمني.وعسى أن يكون هذا البحث نافعا ىف

  2012مايو  31مسارنج، 
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  قواة فوجيانطا
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