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 ملخص

يف الفصل  ) تنفيذ املنهج الدراسي يف اللغة العربية083211072ريافطرياين (

  اإلبتدائية اإلسالمية مارجوهايو كراجناوين دماك السادس مبدرسة "نوراهلداية"

 اللغة يف دراسيال نهجاملتنفيذ  عرفةاألهداف الىت تريدها الباحثة يف حبثها هي : مل

 الفصل يف العربية اللغة يف دراسيال نهجاملتنفيذ العوامل الدافعة واملانعة ىف  ملعرفة و العربية

  .دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية " اهلداية نور"  مبدرسة سادسال

 )(field research نوعي حبث هي البحث هذا من الباحثة إستخدمته ما نوع وأما

ووصفي. فتحلل البيانات اموعات بالطريقة املشاهدة واملقابلة والتوثيق مث تاليها يف   

 يف العربية اللغة يف دراسي منهجتنفيذ  عن البحث نتائج تدليها: تعليم اللغة العربية يعرت ف

 تستعملها دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية"  اهلداية نور"  مبدرسة السادس الفصل

 للغة التعليم عملية تنفيذ يف كأساس اإلسالمية اإلبتدائية " اهلداية نور"  اإلبتدائية املدرسة

 كثري هناك ولكن احملصول من ما أحسن على وجنح األقصى حد على جرى العربية

  .معياره جهة ومن عناصره، جهة من املشكالت

 السادس الفصل يف العربية اللغة يف دراسي منهجكانت عوامل الدافعة ىف تنفيذ 

 تالميذالدافع ال هي دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية"  نوراهلداية"  مبدرسة

ألن اتمع  دافعةاليت  الة البيئةواحلافع التالميذ يف تعليم اللغة العربية بالدين وكان دو  عالية

  .هناك الدينية

  السادس الفصل يف العربية اللغة يف دراسي منهجعوامل املانعة ىف تنفيذ  وأما

وجود التالميذ الذين مل يقدروا على : يلى كما اإلسالمية اإلبتدائية " نوراهلداية"  مبدرسة

وسائل التعليمية  ،العربية اللغة تعليم قسم يف املتخرج العربية اللغة معلم عدم ،قراءةال

 اللغة أساسياتقلة فهم املعلم على ، قلة فهم املعلم  ملمارسة تعليم اللغة العربية، احملدودة

 .العربية

 

 

 



Abstraksi  
 

Ria Fitriani (083211072) “Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Arab 
Kelas Enam di Madrasah Ibtidaiyah “Nurul Hidayah” Margohayu 
Karangawen Demak 

Tujuan penelitian: untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum 
bahasa arab dan untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor 
penghambat dalam pelaksanaan kurikulum kelas enam di madrasah 
ibtidaiyah “nurul hidayah” margohayu karangawen demak 

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu 
penelitian kualitatif deskriptif. Dan pengumpulan analisis data dengan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dalam 
pembelajaran bahasa arab: menunjukan hasil penelitian dari pelaksanaan 
kurikulum bahasa arab kelas enam di madrasah ibtidaiyah “nurul hidayah” 
seperti pokok dalam pelaksanaan proses pembelajaran bahasa arab yang 
berjalan secara maksimal dan berhasil dengan baik akan teapi disana masih 
banyak permasalahan dari sisi komponennya maupun sisi kompetensinya. 

Adapun faktor penunjang dalam pelasanaan kurikulum bahasa arab 
kelas enam di madrasah ibtidaiyah “nurul hidayah” margohayu 
karangawen demak yaitu faktor motivasi siswa yang tinggi dalam belajar 
bahasa arab dan keadaan lingkungan karena masyarakat disana masyarakat 
yang religious. 

Faktor penghamabat dalam pelaksanaan kurikulum kelas enam di 
madrasah ibtidaiyah “nurul hidayah” karangawen demak  yaitu adanya 
siswa yang belum mampu membaca, tidak ada guru bahasa arab yang 
lulusan dari jurusan bahasa arab , media pembelajaran yang terbatas, dan 
minimnya pengetahuan guru tentang dasar-dasar bahasa arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  كلمة الشكر والتقدير

تنفيذ  متت الباحثة من كتابة هذا البحث حتت املوضوع:احلمد هللا رب العاملني. قد 

 اإلبتدائية " اهلداية نور"  اإلبتدائية مبدرسة السادس لالفص يف العربية اللغة يف الدراسي جنهامل

وهذا مقدم لإلكمال بعض الشروط لنيل الدرجة الليسانس  .دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية

(S1) .يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج  

  

  ر والتقدير إىل:وتريد الباحثة إلقاء الشك

سالمية فضيلة السيد الدكتور الشجاعي املاجستري كعميد يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإل .1

 احلكومية مسارانج.

فضيلة السيد الليث عاشقني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية جبامعة  .2

 وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

قسمتعليماللغةالعربيةبكلية الرتبية جبامعة ككاتب املاجستري صديق حمفوظ السيد فضيلة .3

 واليسوجنواإلسالمية احلكوميةبسمارنج.

 مسواري واألستاذة املاجستري معني محدايناالستاذ الدكتور  فضيلةالسيد .4

جزامها اهللا خري .ثهذا البحإلمتامشرفينالذينكاناراضيينوخملصينلواسعةالوقتوالفكرة كماملاجستري 

 اجلزاء.

 إىل ةالباحث عّلموا قد الذين احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية يف املدرسني .5

 . عرفةوامل العلم سبيل

  .البحث هذا كتابة يف يساعدون الذين العائلة ومجيع والدي .6

 من اإلخوان وخاصة ،احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية يف أصحايب مجيع .7

 هذا إمتام يف واملساعدة النصائح أعطوا الذين 2008 سنة العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة

 .البحث

 نافعا البحث هذا يكون وان اجلزاء خري جيزيهم ان وتعاىل اهللا سبحان اهللا الباحثة تسأل

 .العاملني يارب امني. الدرين يف وديننا وأهلنا لنا ومفيدا

 

 



داءهاإل  

  أهدي هذا البحث إىل:

  والدي احملرتمني احملبوبني أيب منسوروأمي روفيناة

  حبسن االهتمام والرتبية ويبذل اجلهد يف القيام اإلرشادات والنصائحاللذان ربياين صغريا  

  مجيع أساتيذي من الصغار حىت االن الذين يربون روحي بالعلوم واملعارف

  .2008لرتبية خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية سنة وزمالئي وزمياليت يف كلية ا

  جزاكم اهللا بأحسن اجلزاء.

 امني 
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