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  الملخص

  

مشكالت تعليم احملادثة و حلها لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية احلكومية بالسم  :  املوضوع  

  طريقة و املادة) رمبانج (من حيث ال

  : نور خالص    االسم

  083211042:   رقم قّيد الطّلبة

  

احملادثة و حلها لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية مشكالت تعليم تناقش هذه الرسالة 

حبيث االسالمية احلكومية بالسم رمبانج (من حيث الطريقة و املادة). تسعى هذه الدراسة لإلجابة على عدة أسئلة 

أمهها: كيف تعليم احملادثة لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج ؟ وما هي 

احلكومية بالسم  االسالميةتعليم احملادثة و مادا لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية مشكالت من طريقة 

ن ناحييت طريقة تعليم احملادثة ومادا لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية ؟ و ما حل املشكالت مرمبانج 

الدراسة امليدانية يف  اتاالسالمية احلكومية بالسم رمبانج ؟ ومن أجل اإلجابة على هذه األسئلة، قام الباحث بإجراء

لبيانات املطلوبة من خالل أساليب املشاهدة املدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج. مجع من خالهلا ا

واملقابلة، فضال عن الدراسة الوثائقية. وقد قام الباحث بتحليل البيانات املتحصلة عليه باستخدام منهج نوعي 

 وصفي.

) تعليم احملادثة لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة 1لقد انتهت هذه الدراسة إىل عدة نتائج، منها 

السالمية احلكومية بالسم رمبانج تعليما جناحا و عميقا. والدليل الذي يدل عليه أن معلم اللغة العربية يقوم العالية ا

استخدام املعلم بأربع طرق التعليم لكل ) املشكالت من ناحية الطريقة هي: 2العوامل التعليمية حبسن و اكمال. 

ريقة الفعالية املستخدمة ، عدم املطابقة بني الطريقة املكتوبة يف قلة الطاملادة يف عملية التعليم احملادثة دفعة واحدة، 

اعداد التدريس بالطريقة املستخدمة، وقلة فهم املعلم عن إستعمال الطريقة املستخدمة و تنفيذها ، كثرة الطريقة 

مجة، واملادة املدروسة غري القراءة. وإما من ناحية املادة هي: عدم مادة احملادثة و تطبيقها بل كون التعليم يف مادة الرت 

جمذوبة، واملعلم يف ممارسة تعليم احملادثة له واحد من إعداد التدريس فحسب، وعدم املطابقة بني املادة املدروسة بذكاء 

ينبغى للمعلم أن يستوعب طريقة التعليم املستخدم، وينبغى ) و حل املشكالت من ناحية الطريقة هي 3التالميذ. 

طريقة خاصة لكل املادة أو خيتلف الطريقة باختالف املادة، وينبغى للمعلم أن يبتكر يف ختيار للمعلم أن يستخدم 

الطريقة الفعالية، وينبغى للمعلم أن يناسب بني الطريقة املكتوبة يف إعداد التدريس بالطريقة املستخدمة يف عملية 



مادة احملادثة كتدريب احملادثة و تطبيقها، وينبغى تعليم احملادثة. و إما من ناحية املادة هي ينبغى للمعلم أن يعلم 

للمعلم أن يعلم املواد الدراسية املتعلقة بنفس التالميذ من ناحية رغبتهم، وينبغى للمعلم أن يعد إعداد التدريس كل 

 اللقاء أو املادة املبحوثة، وينبغي للمعلم أن خيتار املادة الدراسية السهولة عند التالميذ. 
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Skripsi ini membahas problematika pembelajaran Muhaadatsah dan Solusinya Pada Siswa Kelas 
Dua Madrasah Aliyah Negeri Lasem Rembang (Dari Segi Metode dan Materi) Studi ini 
dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana pembelajaran Muhaadasah Pada 
Siswa Kelas Dua Madrasah Aliyah Negeri Lasem Rembang? (2) Apa sajakah problematika 
metode dan materi pembelajaran muhadaadasah Pada Siswa Kelas Dua Madrasah Aliyah Negeri 
Lasem Rembang? (3),apa solusi dari metode dan materi pembelajaran muhadaadasah Pada Siswa 
Kelas Dua Madrasah Aliyah Negeri Lasem Rembang. Melalui studi itu diperoleh data-data 
melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Semua data dianalisis oleh peneliti 
dengan menggunakan metode analisis kualitatif diskriptif.  

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran muhaadasah pada kelas dua MAN 
lasem menunjukan pembelajaran yang sukses,hal itu bisa di lihat dari gurunya melakukan proses 
pembelajaran yang baik. (2) Problematika metode pada pembelajaran muhaadasah kelas dua 
MAN lasem adalah: guru menggunakan  4 metode sekaligus dalam setiap materi,minimnya 
metode yang efektif dalam pengajaran muhaadasah,tidak adanya kesesuaian antara metode yang 
tertulis di RPP dengna praktek pembelajaran,minimnya pengetahuan guru dalam pengoperasian 
metode pembelajaran, seringnya penggunaan metode membaca dalam pengajaran muhaadasah. 
Dan problematika dari segi materi adalah : tidak adanya materi tentang muhaadasah,materi yang 
di bahas kurak menarik, guru hanya mempunyai satu RPP dalam pembelajaran muhaadasah,tidak 
adanya kesesuaian antara materi yang di pelajari dengan tingkat kecerdasan siswa,banyaknya 
mufrodat yang sulit dan asing bagi siswa.(3) solusi dari sisi metode : sayogyanya guru mampu 
mengusai metode dalam suatu pembelajaran, sayogyanya guru menggunakan metode khusus 
dalam setiap pembelajaran muhaadasah, sayogyannya guru menggunakan metode yang efektif 
dalam pembelajaran muhaadasah, sayogyannya guru menyesuaikan antara metode yang ditulis di 
RPP dengan metode yang di gunakan dalam pembelajaran muhaadasah, sayogyannya guru 
menyesuaikan metode pembelajaran. Dari sisi materi : sayogyanya guru mengajarkan materi 
muhaadasah bukan yang lainnya,sayogyannya guru mengajaran maetri pembelajaran yang sesuai 
dengan tingkat kecerdasan siswa,sayogyannya guru membuat RPP dalam setiap 
pengajaran,sayogyannya guru menyiapkan materi yang mudah buat siswa,sayogyanya guru 
memilih mufradat yang mudah buat siswa. 

 

 

 



  وتقدير شكر كلمة

 

على  حث الذي هللا رسول على والسالم القرآن، والصالة لغة العربية اللغة جعل الذي العاملني رب هللا احلمد

 .عربيةال اللغة تعليم وتعلم

هذا البحث حتت املوضوع تنفيذ تعليم املفردات بالغناء للتالميذ الصف السادس مبدرسة  كتابة الباحث أمت وقد

  دماك - "نور اهلدى" االبتدائية اإلسالمية جونتور

 العربية اللغة تعليم قسم يف (S.1) الليسانس درجة على للحصول ةفهذا البحث مقّدم إلكمال الشروط املقرر 

 احلكومية مسارانج. اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة لرتبيةا كلية

 : إىل  والتقدير الشكر إلقاء الباحث يريد لذا

 بسمارنج احلكومية سوجنو اإلسالمية وايل جبامعة الرتبية كلية كعميد املاجستري شجاعي الدكتور فضيلة .1

اإلسالمية  سوجنو وايل بكلية الرتبية جبامعة العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري عاشقني الليثفضيلة  .2

 بسمارنج. احلكومية
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 رتبية خاصة ىف قسم اللغة العربية.وأصدقائ ىف كلية ال �
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