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ABSTRAK 

Judul : Peran Kegiatan Bahasa dalam Peguasaan Bahasa Arab 

bagi Murid SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama : Zulfa Ainur Rohmah 

NIM : 133211115 

 Skripsi ini membahas tentang peran kegiatan bahasa 

dalam peguasaan bahasa arab bagi murid  SMP Islam Al Azhar 

29 semarang. Adapun masalah yang dikemukakan dalam skripsi 

ini adalah : (1) Bagaimana kegiatan bahasa dalam peguasaan 

bahasa arab bagi murid di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang?, 

(2)  Bagaimana hasil belajar bahasa arab murid SMP Islam Al 

Azhar 29 Semarang?. 

 Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi pendekatannya 

yaitu penelitian kualitatif, dari segi tujuannya merupakan 

penelitian deskriptif dan dari segi tempatnya yaitu penelitian 

lapangan. Adapun pengumpulan datanya, peneliti menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian 

menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif. 

 Hasil dari penelitian adalah : 1) kegiatan bahasa dalam 

peguasaan bahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

dibagi menjadi dua yaitu kegiatan di dalam kelas ( membuka 

dan menutup pembelajaran dengan bahasa arab, dan bercakap-

cakap dan atau perintah-perintah sederhana dengan bahasa arab), 

dan kegiatan di luar kelas (Ikrar,  Tasyji’ al-lughah dan siraman 

Hadits). 2) Hasil belajar bahasa arab bisa dilihat dari 3 aspek, 

yaitu: 1.  Rata-rata nilai terendah adalah 80,30 untuk kelas 7, 

88,70  untuk kelas 8 dan 88,57 untuk kelas 9 dan ini berarti 

bahwa ketuntasan murid dalam belajar bahasa arab adalah 100% 

karena nilai semua murid di atas K.K.M.), 2. sikap (ditunjukkan 

dengan antusias yang tinggi dari para Murid dalam mengikuti 



 ح
 

pembelajaran bahasa arab dan mereka juga aktif bertanya 

kepada guru dalam pembelajaran bahasa arab) dan 3. perilaku 

(beberapa murid yang sudah bisa berbicara dengan bahasa arab 

walaupun sedikit dan mereka juga berani untuk maju dalam 

kegiatan tasyji’ al-lughah dengan tanpa membawa buku panduan 

serta mampu memimpin teman-temannya dalam kegiatan ikrar 

pagi tanpa membawa teks).  
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 كلمة الشكر والتقدير

كتابهذاالبحثحتتاملوضوع:.قدأمتتالباحثةمناحلمدهللربالعاملني
لدى الطالب بمدرسة األزهر  النشاط اللغوي في استيعاب اللغة العربيةدور 

لإلكمالبعضالشروطلنيلالدرجةسمارانج 92المتوسطة اإلسالمية  مقدم وهذا .
وايلs1الليسانس) والتدريسجبامعة الرتبية علوم كلية العربية اللغة تعليم قسم يف  )

اإلسالميةاحلكوميةمسارانج.سوجنو

وتريدالباحثةإلقاءالشكروالتقديرإىل:

كليةعلومالرتبيةوالتدريسعميديف,فضيلةالسيدالدكتوررهارجواملاجستري .1
 جبامعةوايلسوجنواإلسالميةاحلكوميةمسارانج.

ربيةيفكليةرئيسقسمتعليماللغةالعالدكتورأمحدإمساعيلاملاجستري,فضيلة .2
 علومالرتبيةوالتدريسجبامعةوايلسوجنواإلسالميةاحلكوميةمسارانج.

العني .3 تؤيتقرّة السيدة بكلية,املاجستريفضيلة العربية قسمتعليماللغة كاتبة
 علومالرتبيةوالتدريسجبامعةوايلسوجنواإلسالميةاحلكوميةمسارانج.

4.  السيدة افضيلة قرّة املاجستريتؤيت سعادة فينا والسيدة املاجستري ,لعني
مشرفتنياللتانكنتاترضياوخملصانلوسعانالوقتوالفكرةإلمتامهذاالبحث.

 جزامهااهللخرياجلزاء.
املدرسنييفكليةعلومالرتبيةوالتدريسجبامعةوايلسوجنواإلسالميةاحلكومية .5

 علمواملعرفة.الذينقدعّلمواالباحثةإىلسبيلال
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6.  اإلسالمية املتوسطة األزهر ومجيعاألساتيذمبدرسة املدرسة مسارانج92مدير
زينالعابدينوأستاذةثويبةاألسالميةأستاذوأستاذةنادييابراديتاخصوصاإىل

 ينالنصائحواملساعدةيفإمتامهذاالبحث.وعطينأالذي
اهللسبحان الباحثة يكونوتعاىلأنجيهيسأل وأن زيممخرياجلزاء

منيياربالعاملني.ارين.آالبحثنافعاومفيدالناوأهلناوديننايفالد
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اإلهداء

 إىل: العلمي أهدى هذا البحث

 .أيب إلياس وأمي أم خرييةالدّي الكرميني و  .1
 .أخيت الكبرية فيك نور اهلداية وأخيت الصغرية حكمة النفيسة احلسىن .2
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الشعار



م ك ن ي د ن م ء ز اج ه ن  إ ف ة ي ب ر ع ال ة غ الل م ل ع لىت  اع و ص ر ح أ 

1)عمربناخلطاب(

“ Bersemangatlah mempelajari bahasa arab, karena bahasa 

arab adalah bagian dari agama kalian.”  

(Umar bin Khattab) 

                                                           
 
1
 Rohmanuddin, Arabic Full Time 1, 2013, (Kediri: Kursus Al Azhar 

Arabic & English), hlm. 1  
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 الباب األول

 مقّدمة

 خلفية البحث  .أ
حياة الناس. يستخدم الناس اللغة  داللغة ىي شيئ مهم وتساع

للتواصل وتبادل األخبار وتعلم وتظهري األفكار. عرفنا أن اللغة ذلا تعريفات  
كثرية. قال رشدي أمحد طعيمة يف كتاب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
مناىجو وأساليبو أن اللغة رلموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني 

يتعارف أفراد رلتمع ذي ثقافة معينة على دالالهتا, من أجل حتقيق واليت 
ق النقل وحفظها لنا وقد وصلت إلينا عن طري 1اإلتصال بني بعضهم وبعض.

القرأن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منشور العرب 
  2ومنظومهم.

يف كل دولة ذلا لغة سلتلفة. العرب يستخدمون اللغة العربية 
خدمون اللغة اإلصلليزية والبارسيون يستخدمون اللغة البارسية واإلصلليزيون يست

واإلندنيسيون يستخدمون اللغة اإلندونيسية وكذلك يف الدول األخرى. القدرة 
يف استخدام اللغة ىي أساس صلاح الناس وىذه اللغة دتيز الناس من احليوان. 

اللغة إتصال تساىم اللغة يف حياة الناس ألهنا تعمل كآلة اإلتصاالت. بدون 
بني الناس لن ديش بطالقة. اللغة من أىم مقومات الثقافة وإهنا من أقوى 

                                                           
, )إيسيسكو: منشورات ادلنظمة 1989, تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأساليبورشدي أمحد طعيمة,   1

 21اإلسالمية للًتبيةوالعلوم والثقافة(, ص. 
 3م, )لبنان(, اجلزء األول, ص.  1973 -ه 1393, جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين,   2
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وسائل التجانس والتماسك اإلجتماعي مث إهنا وسيلة اإلتصال التفاعل بني 
 3أفراد اجملتمع.

أما اللغة العربية إحدى من اللغات ادلهمة يف الدنيا خاصة للمسلمني 
ألهنا لغة دين اإلسالم ولغة اإلتصال بني الناس. كتب القرأن الكرمي واحلديث 
باللغة العربية أيضا. ألجل ذلك, وجب على ادلسلمني تعلم اللغة العربية لفهم 

صدر األصلي مها القرأن الكرمي واحلديث. اللغة العربية ىي لغة اإلسالم من ادل
أجنبية وليس من اللغة األم إلندونيسيني. فيحتاج اإلندونيسيون العملية اخلاصة 
لتعلمها. وكثري من الطالب يشعرون بالصعوبة يف تعلم اللغة العربية. وقال علي 

ري العرب "إن تعلم اللغة احلديدي يف مقدمة كتاب مشكلة تعليم اللغة العربية لغ
األجنبية ليس باألمر السهل أواذلني لكنو مع البحث والدراسة أمكن الوصول 

 4إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول.
لتطوير قدرة اللغة العربية يستطيع أن يعمل بعملية التعلم والتعليم. 
وأحد األماكن ذلذه العملية  ادلدرسة. ادلدرسة ىي مؤسسة تدير عملية تعلم 

يط عام يف حياة رلتمع إندونيسييا, التعليم مبدرسة ختط  5الطالب بتدريسهم.
والسعي لريقي  6لذلك يريد اجملتمع مكان الدراسة احلسنة يف ادلدرسة ألوالدىم.

شرت األفكار التعلم يف ادلدرسة ىو بعملية التعلم والتعليم أيضا. ظهرت وانت
يف ادلدرسة مع تطور سريع من العلوم  اجلديدة عن عملية التعلم والتعليم

                                                           
, )قاىرة: 1983, ديثةتدريس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء االجتاىات الًتبية احلطرق زلمد رشدي خاطر وأخرون,   3

 دار ادلعرفة(
 3, بدون تاريخ, )قاىرة:دار الكاتب العريب للطباعة والنشر(, ص. , مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العربعلي احلديدي  4

5
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 2002, (Rineka Cipta: 

Jakarta), hlm. 46 
6
 Dimyati Dan Mudjiyono, Belajar Dan Pembelajaran, 1999, (Rineka 

Cipta: Jakarta), hlm. 106 
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ويواجو ادلدرس ادلشكلة يف تعليم اللغة العربية وىي كيف يقدم  7والتكنولوجيا.
الطالب بطريقة طيبة؟ حىت حتصل على عملية التعلم التعليم ادلؤثرة ادلادة إىل 

والكافية. ألجل ذلك, ضلن النستطيع أن نغفل عن وظيفة طريقة التدريس, 
ألهنا العامل األول الذي يقرر صلاح عملية التعليم والتعلم, وىي بعض متكامل 

  8يف ىذه العملية.
يف نظرية تعلم اللغة كراشني ىناك وجود طريقتان استعاب اللغة ومها 
اكتساب والتعلم. اإلكتساب طبيعي  أي دون قصد وبينما التعلم بقصد يف 

بعد  بيئة يصنعها ادلعلم. كراشني لو نظرية عن اكتساب اللغة الثانية وىي لغة
اللغة األم أي اللغة غري اللغة األم. الفرض العلمي من ىذه النظرية ىو أن الناس 
ذلم نظامني القدرة يقوم بنفسهم يف دتنية اكتساب اللغة الثانية. اكتساب اللغة 

 بدون قصد وتعلم اللغة بقصد. 
البيئة اللغوية كل ما يستمعو ويشاىده الطالب يتعلق بلغة اذلدف 

تعلم اللغة العربية بإشعال حالة البيئة ىو الطريقة ادلناسبة والسريعة  9يتعلمو.
الستعاب اللغة. واآلن نشر كثري من الطرق لكن مل حتصل على نتيجة ظاىرة, 

 تعلم اللغة العربية. مدخل البيئة ىو ولذلك صارت البيئة اللغوية خيارا يف
 تقريب يف التعلم لتطوير مشاركة الطالب بأثر البيئة كمصدر التعلم. 

يف تكوين شلارسة اللغة. صلاح  خاصة ,ادلمارسة يف التعلم مهمة جدا
فع الطالب لتعلم وشلارسة اللغة يدتعلم اللغة العربية يؤثر بالبيئة التفضية. البيئة س

                                                           
7
 B. Suyo Subroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, 2002, (Rineka 

Cipta: Jakarta), hlm. V 
8
 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, 

2002, (Ciputat Pers: Jakarta), hlm. 31 
9
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 2005, 

(Malang: Misykat), hlm. 165 
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كلما زادت خربة الطالب على اللغة زادت اتقاهنم . يعودوا عليهاعربية حىت ال
 . يف اللغة

يوليو  22التدريس تاريخ من مالحظة مؤّقت يف وقت جتربة شلارسة 
ادلدرسة األزىر ادلتوسطة  أن الباحثة تنظر   2216تيمبري سب 26حىت 

 طنشاالتنفذ  اليت  ادلؤساسات التعليميةمسارانج إحدى من  29اإلسالمية 
 النشاطيف ىذا واد وادلم اللغة العربية. , خاصة يف تعلتعليمها  يف عملية لغويال

نرى ىذا من كثرة شلارسات اللغوية ديث واحملفوظات. احلحفظ ادلفردات و منها 
للغة العربية صباح بارار كل اإلق مثل قراءة يف ىذه ادلدرسة بًتتيب وتنظيم

غري ة الظهر اماعة و بعد صال يع اللغويالتشجبرنامج اإلصلليزية و اإلندونيسية و و 
 ذلك. 

الباحثة أن تعلم اللغة العربية سعي الكتساب اللغة الثانية أي  رأت 
اللغة العربية. وىذا سيحصل على نشاط اللغة العربية لدى طالب مدرسة 

 على الطالب يساعد اللغوينشاط المسارانج.  29األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 
 النشاط اللغوي وقف. وذلك خطوة حسنة يف تعلم اللغة مبةاللغة العربيتعلم 
 استيعاب اللغة العربية.  ىميستطيع أن يساعد حىت

لو دور   اللغوينشاط الأن  فرض علميتبحث الباحثة ىذا البحث ب
فحسن قدرة الطالب يف اللغة  الكالمر فكلما كرب وكثكبري على الطالب. 

تريد مل يعرف بوضوح حىت  اط اللغويالنشفكرة عن دور  أن العربية بل حقيقة
النشاط اللغوي يف دور  تبحث الباحثة ىذا البحث حتت ادلوضوع "أن 

 29األزىر ادلتوسطة اإلسالمية لدى الطالب مبدرسة  استيعاب اللغة العربية
 ."مسارانج

 
 



 

5 
 

 تحديد المسألة .ب
دت خيرج ىذا البحث عن ادلوضوع. فحدلئاّل نبغي للباحثة أن حتدد البحث ي

 تية:ائل اآلالباحثة حبثها على ادلس
مبدرسة األزىر ادلتوسطة  النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربيةكيف  .1

 مسارانج؟ 29اإلسالمية 
كيف نتيجة تعلم اللغة العربية طالب مدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  .2

 مسارانج؟ 29

 أغراض البحثج. 

 بحث ذلذا ادلوضوع ما يلي:ض الاالسابقة فأغر  ائلفقا للمسو   

مبدرسة األزىر النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربية دلعرفة  (أ
 مسارانج. 29ادلتوسطة اإلسالمية 

دلعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية طالب مدرسة األزىر ادلتوسطة  (ب
 مسارانج. 29اإلسالمية 
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  فوائد البحثد.  

 الفوائد النظرية .1
بغي أن يستطيع عطاء الفوائد لتطوير تعليم اللغة ىذا البحث ين
اللغة العربية خاصة ويستطيع ليستخدمو كمادة  نشاطالعربية عامة و 

 البحث بعد ذلك. 
 الفوائد التطبيقية .2

 للطالب (أ)
ىذا البحث ينطبق على مصدر لًتقية الكثافة يف تعلم اللغة 

 .بالنشاط اللغويالعربية 
 للمعلم  (ب)

النشاط يستطيع أن يعطي اإلشًتاك يف عملية  ىذا البحث
 .اللغوي

 للمدرسة  (ج)
ىذا البحث يعطي اإلشًتاك لكمال عملية تعلم اللغة 

رتقاء تعلم اللغة العربية عامة العربية يف ادلدرسة يف ا
 خاصة.  والنشاط اللغوي
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 الباب الثاني

 النشاط اللغوي في استيعاب اللغة العربيةدور 

 لهيكل النظريا  .أ
 تعويد اللغةدور  .1

 دور  .أ

دورا طال حول الشيئ ويقال دار حولو  -دار  وقال إبراىيم مدكور
الفلك يف مداره: تواترت  -منو, و : عاد إىل ادلوضوع الذي ابتدأ-و وبو عليو

عليو الدوائر: نزلت -حركاتو بعضها يف إثر بعض من غَت ثبوت وال استقرار و
قال أيب احلسن علي بن زلمد بن علي احلسُت اجلرجاين احلنفي يف   و 1بو.

الدور ىو توقف الشيئ على ما يتوقف عليو ويسمى الدور كتاب التعريفات, 
دلضمر  ادلصرح كما يتوقف )أ( على )ب( وبالعكس, أودبراتب ويسمى الدور ا

كما الدور بُت تعريف الشيئ بنفسو ىو أن يف الدور يلزم تقدمو عليها دبرتبتُت 
 2إن كان صرحيا ويف تعريف الشيئ بنفسو يلزم تقدمو على نفسو دبرتبة واحدة.

خر الدور ويف الكتاب اآل 3 الدور لغة طبيعة أو طاقة أو زلّل أو موقع أو وظيفة.
  4يف ىيكل ادلوقع اإلجتماعي. ال ادلرجوّ احلىو 

 
                                                           

 237م, )رلمع اللغة العربية(, ص.  1995 \ه  1416, ادلعجم الوجيزمدكور, إبراىيم    1
, )دارالكتب 2009, لتعريفاتالسيد الشريف أيب احلسن على بن زلمد بن على احلسُت اجلرجاين احلنفي, ا  2
 109وت(, ص. العلمية: بَت 

3
 Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, 2006, (Gramedia 

Pustaka Utama: Jakarta), hlm. 467 
4
 Adam Kuper Dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, 2008, 

(Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm. 935 
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 النشاط اللغوي .2
 مفهوم النشاط اللغوي (أ

: شلارسة صادقة لعمل من -النشاط ىو اخلفة لألمر واجلد فيو, و  
اللغة ىي ما يعرب هبا  أما 5مثال. األعمال. يقال: لفالن نشاط زراعّي أو ذباريّ 

و الناس يف نشاط يعمل النشاط اللغوي ىو ولذلك,  6كل قوم عن أغراضهم.
م اللغة الن والنشاط اللغوي يكمل تعل صال.تحياتو مع الناس اآلخرين لال

التدريس يقوم على قيادة ادلعلم حركة ادلادة العلمية يف انتقاذلا من الكتاب إىل 
ادلتعلم أو من ادلعلم نفسو إىل ادلتعلم والنشاط اللغوي يقوم علي قيادة ادلتعلم 

 من ىذا الشرح. احوذل ةحركة ادلادة العلمية يف انتقاذلا من نفسو إىل احلياة الواقع
البيئة اللغوية ي شكل من ة أن أنشطة لغوية ىأخذ اخلالصالباحثة أن ت ستطيعت

 ة لتطوير قدرة الطالب يف اللغة العربية. ينو مؤّسسة الدراستكوّ 

جتماعي الثقايف الذي حيدث فيو يعّرف النشاط يف إطار احمليط اال  
ود. وينظر إليو ليونتيف يف التفاعل التعاوين والتواصل الشخصي واألداء ادلسن

ربليالتو على أنو يتضمن موضوعا وغرضا وأفعاال وعمليات. ولتوضيح ىذه 
ادلكونات اخلاصة بالنشاط سنستخدم الفصل الدراسي كمثال. فالطالب )أي 
ادلوضوع( ينهمك يف نشاط مثل تعلم لغة جديدة. وىذا الطالب لو غرض 

. ويف حالة متعلم اللغة لدبنا فإن أواذلدف يدفع نشاطو ويعطيو اذباىا زلددا

                                                           
 617............, ص. ادلعجمإبراىيم مدكور, 5 

 192لتعريفات, ص. السيد الشريف أيب احلسن على بن زلمد بن على احلسُت اجلرجاين احلنفي, ا6  
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الغرض ديكن أن يًتاوح من اإلسهام الكامل يف ثقافة جديدة إىل احلصول على 
 7درجة النجاح ادلطلوبة للتخرج.

ولتحقيق  اذلدف البد للمتعلم من القيام بأفعال وىذه األفعال زبضع   
لتوجيو دائما من قبل اذلدف. وقد يقام بأعمال أو اسًتاتيجيات سلتلفة للوصول 
إىل نفس اذلدف مثل زبمُت ادلعٌت من السياق أو قراؤة الصحف باللغة األجنبية 

 8لغة لتحُت فهم ادلقروء.أو استخدام معجم ثنائي ال

 أنواع النشاط اللغوي (ب
 وفيما يلي أنواع النشاط اللغوي تبعا على حسن شحتو: 

 نادى اللغة العربية  (1
 الصحافة ادلدرسية (2
 اإلذاعة ادلدرسية (3
 مثيلمجاعة الت (4
 اجلماعة األدبية (5
 مجاعة اخلطابة (6
  مجاعة القراءة احلرة  (7
 اجلماعة الثقافية (8
 مجاعة احملاضرات والندوات (9

 مجاعة لوحة األخبار (11

                                                           
 -ه 1425, نظريات تعلم اللغة الثانيةروزاموند ميتشل و فلورنس مايلز, ترمجة عيسى بن عودة الشريويف, 7 

 275عود: الرياض(, ص. م, )مطابع جامعة ادللك س 2004

 
 275, ص. .....نظرياتروزاموند ميتشل و فلورنس مايلز, ترمجة عيسى بن عودة الشريويف, 8

 



01 
 

                                 9مجاعة احلكمة. (11

 أىداف النشاط اللغوي ج( 

 ما يلي:ف النشاط يف بيئة اللغة العربية ومن أىم أىدا  

الدراسية, يضا ما يصل إليو الطالب يف احلصص يرسخ النشاط أ . أ
ويوسعو وينميو, وجيدده. فهم يتعلمون داخل حجرات الدراسة  

ن تفكَتا صحيحا وكيف كيف يقرءون قراءة سليمة, وكيف يفكرو 
يفهمون وكيف يعربون عما يفهم وعما حيس وعما يرى, يتعلمون 
ذلك كلو وىم مقيدون بأوقات زلددة, ودبقررات زلددة, وبأماكن 
زلددة والتعليم يف ىذا احلالة مقرون بالتصحيح والتوجيو واإلرشاد 
وما يتعلمو الطالب جيعلهم قادرين على مواجهة ماتتطلبو موافق 

بَت والفهم وادلعرفة يف حياهتم العامة واخلاصة. وتصبح ادلناشط التع
دبثابة ادلعامل اليت يتدبرون فيها على تطبيق ما سبق أن تعلموه يف 
حجرات الدراسة وتثبيتو وإتقانو وسبنيتو, أو ىي دبثابة مهزة الوصل 
بُت ادلقررات الدراسية وما ينتظر الطالب يف حياهتم ادلستقبلة من 

 ي.نشاط لغو 
يدرب الطالب على استخدام اللغة استخداما صحيحا ناجحا يف  . ب

مواقف احلياة العلمية, وما تتطلبو ىذه ادلواقف من فنون التعبَت 
الوظفي واإلبداعي. وديكن ربقيق ذلك عن طريق ماجيري يف 
الندوات واالجتماعات من حديث وحوار ومناقشة ومناظرة 

                                                           
 

9
 400-390)الدار ادلصرية اللبنانية (, ص.1992,تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتو,  
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من ربرير وكتابة يف الصحف ومرافعة ودفاع وما ديارسو الطالب 
 واجملالت ادلدرسية وزلاضر اللجان ادلختلفة وسائر رلاالت التحرير.

يصل الطالب بالًتاث العريب وادلًتجم إىل العربية وذلك عن  . ت
طريق القراءة احلرة يف مكتبات الفصل وادلدرسة وادلنزل 
وادلكتبات العامة, وعن طريق قراءة الصحف واجملالت 

واالستماع إىل احملاضرات واألحاديث والقصص  والدوريات
وضروب اإلنشاء واإللقاء والتالوة اليت يستمع إليها الطالب 

 عن طريق اإلذاعة والتسجيل.
يساعد يف معاجلة اخلجل واالرتباك وادليل إىل العزلة. ويتم ذلك  . ث

عن طريق شلارسة أنواع النشاط وإشراك ىذه الفئة من الطالب 
على أن يظهروا شخصيتهم يف رلاالت التمثيل فيو وتشجيعهم 

 واإلنشاء واإلذاعة واإلعالن.
يسهم يف الكشف عن ادلواىب وادليول اللغوية واألدبية  . ج

وإشباعها. ويتم ذلك عن طريق مالحظة نشاط الطالب 
اللغوي يف التعبَت عن آرائهم وطرق تفكَتىم يف الكتابة 

اضرات ونوع الكتب اليت واحملادثة وأساليبهم يف التمثيل واحمل
خيتاروهنا يف قراءاهتم احلرة وقدراهتم يف الشعر واخلطابة وتأليف 
القصص وادلسرحيات. وعلى ادلعلم بعد اكتشاف ىذه ادلواىب 
وادليول اللغوية واألدبية أن يتعهدىا بالرعاية لتنمو وتزدىر 

 11بالتشجيع وهتيئة اجملاالت أمامها.
 

                                                           
11

 374-373, ص. ...........تعليم اللغة حسن شحاتو,  
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 البيئة اللغوية .3
 مفهوم البيئة اللغوية .أ

تعريف ومعٌت البيئة يف معجم ادلعاين اجلامع ىي رلموع العناصر الطبيعية   
واالصطناعية اليت ربيط باإلنسان واحليوان والنبات, وتشكل زليطو الطبيعي من 

يئة عاش يف بيئة أوجب الواجبات يف عصرنا ضرورة احملافظة علي الب
لغة الوالبيئة اللغوية ىي كل ما يستمعو وينظره الطالب ويتعلق ب 11صحراوية.

عربية اللغة ال  ىي لغة اذلدف يف ىذا احلالالو  12.اوهنيتعلم اليت اذلدف
ة. صلاح تعليم اللغة العربية يتأثر بالبيئة التفضية. بالبيئة فيسمى بالبيئة العربي

مجيع  . عليها اللغة العربية حىت يتعودوا واسوديار  واافع الطالب ليتعلمسيد
تصال استمرارا ليوصلوا إىل اال الناس يتعودون استعمال اللغة ألهنم حيتاجون

د أن يتعلم اللغة األجنبية وجب عليو أن إذن, من ير  هبم.و القصد واذلدف يف قل
  13.ذبري بدون قصد م فعمليتوتعلم اللغة األلتكوين العادة اجلديدة, أما حيس 

 أنواع البيئة  .ب
 قسمُت, مها: إىل قسم البيئة نت

 البيئة الرمسية  (أ)

يف  اواكثرى توجد بالتعليم الرمسي وغَت الرمسيالبيئة الرمسية   
طيع أن تعطي ادلدلول إىل يئة الرمسية تستعمل اللغة. البول أومالفص

                                                           
11
  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar يف ,معجم ادلعاين قموس عريب عريب 

diakses pada 03 september 2017 
12

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 2005, 

(Malang: Misykat), hlm. 165 
13

 Juwairiyah Dahlan , Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, 1992, 

(Surabaya: Al Ikhlas) ,hlm. 36 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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كاكتساب اللغة )مهارات اللغة( أومنظومة اللغة )علوم   ادلتعلم
و ادلعلم. يستخدمالذي نس أوطريق التعليم مناسب جلوعناصر اللغة( 

ضلراف يف العموم أن البيئة الرمسية تعطي العلوم عن منظمة اللغة و اال
البيئة الرمسية  يناسب لغوي الذيوالنشاط ال أكثر من زلاضرة اللغة.

 14ىو عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف الفصل.

 البيئة غَت الرمسية (ب)

اكتساب اللغة طبيعيا  الطالب البيئة غَت الرمسية تعطي  
اكتساب اللغة يستطيع أن يستخدمو وجيري بعضها خارج الفصل. و 

يف أنشطة  ونيتورط الذين ادلعلم أوالطالب أوادلوظف أو اآلخر
والنشاط  15.حول ادلدرسةبيعية أو الصطناعية يف ادلدرسة والبيئة الط

البيئة غَت الرمسية ىو نادى اللغة العربية اللغوي الذي يناسب 
والصحافة ادلدرسية واإلذاعة ادلدرسية ومجاعة التمثيل واجلماعة األدبية 

ة واجلماعة الثقافية واجلماعة ومجاعة اخلطابة ومجاعة القراءة احلر 
 16احملاضرات والندوات ومجاعة لوحة األخبار ومجاعة احلكمة.

نوعُت أيضا  إىل لغويةالقسم البيئة نخر تويف الكتاب اآل  
 ومها:

                                                           
14

 A.Hidayat, “Bi’ah Lughawiyah (Lingkungan Berbahasa) Dan 

Pemerolehan Bahasa (Tinjauan Tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa 

Dalam Pemerolehan Bahasa)”, Jurnal Pemikiran Islam, (Vol.37, No. 1 

Januari-Juni 2012), hlm. 38 
 
15

 A.Hidayat, “Bi’ah Lughawiyah .........., hlm. 38 
16

 400-390, ص...........تعليم اللغة حسن شحاتو,  
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 البيئة اللغوية الطبيعية (1
م اللغة يقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية استخدا 

بغرض التفاىم ونقل ادلعلومات, أي مع الًتكيز على 
احملتوى. وىذا مانفعلو عندما نتحادث مستخدمُت اللغة 
الثانية أو اللغة الواحدة يف الشارع أو ادللعب مثال. ويف 

يف غرفة دم ادلعلم اللغة الثانية ادلقابل, عندما يستخ
الصف يف تدريب لغوي, فالشك أن الًتكيز ىناك 

كون على احملتوى, بل على الصيغ اللغوي. يصبح الي
ىدف اللغة يف ىذه احلالة اللغة ذاهتا. مثل ىذه البيئة 

   17اللغوية ندعوىا بيئة شكلية أو اصطناعية.
ولقد دّلت البحوث أن البيئة الطبيعية تؤدي إىل  

من البيئة اإلصطناعية. كما  اكتساب أسرع للغة الثانية
دّلت البحوث أنو كلما زاد زمن التعرض للغة الثانية 
بصورهتا الطبيعية, ربسن مستوى اكتساب اللغة الثانية 
وأنو إذا تساوى الزمن, فإن البيئة الطبيعية تعطي نتائج 
أفضل من البيئة اإلصطناعية اليت ىي بيئة غرفة الصف. 

انية يف موطنها األصلي أفضل وىذا يعٍت أن تعلم اللغة الث
من تعلمها كلغة أجنبية يف غرفة صف ما يف مدرسة ما 

 18خرج موطنها األصلي.
 
 

                                                           
 65ص.  ...........,احلياة مع زلمد علي اخلويل,   17
18

 65, ص. ...........احلياة مع زلمد علي اخلويل,   
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 البيئة اللغوية االصطناعية (1
والبيئة اللغوية االصطناعية ىي بيئة تعلم اللغة  

اع للغة الثانية. الثانية يف الصف. وىي سبيل الكتساب و 
ورغم أن ىذه البيئة زلدودة األثر يف تكوين مهارات 
اتصالية فعالية, إال أن ذلا فوائد الديكن إنكارىا. 
فادلدرسة تقدم حاّل واقعيا دلاليُت الطالب الذين 
الديكنهم  أنيذىبوا إىل موطن اللغة الثانية ليسمعوىا 

سة ىناك ويكتسبوىا يف بيئة طبيعية, إذ تقوم ادلدر 
بإحضار اللغة الثانية إليهم. كما أن ادلدرسة تقيس ذلم 
تقدمهم بانتظام, فتقدم ذلم نوعا من التقدمي والتحفيز 
الالزمُت. كما أن ادلدرسة قد هتتم بعرض األحكام 
النحوية  للغة الثانية وىذا قد يتناسب مع سن بعض 
ادلتعلمُت الذين يرغبون يف اكتشاف أسرار اللغة الثانية 

ريق استقراء القوانُت )من خالل تقدمي أمثلة عديدة عن ط
سابقة( أو عن طريق استنباط القوانُت )تطبيقها على 
أمثلة عديدة الحقة(. إضافة إىل ىذا إن القوانُت اللغوية 
قد تساعد يف مراقبة ادلتعلم لنفسو وىو يكتب اللغة 
الثانية أو يتكلمها. كما أهنا تساعده يف تصحيح نفسو 

 19.إذا أخطأ
بيئات ىناك مخس ويف سياق تطور البيئة العربية   

 :وىيمن األطراف ادلعنية, الكبَتاإلىتمام  ربتاج إىللغوية 

                                                           
19

 66ص.  ................,احلياة مع زلمد علي اخلويل,  
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 البيئة ادلرئية (أ)
احلائطية لة اجملالبيئة ادلرئية ىي الصور والنشرة واإلعالن و 

 ربتوي على الكتابة وكلهاولوحة عرض اإلعالنات 
 العربية.

 البيئة السمعية وادلرئية (ب)
اخلطبة إىل ستماع الل أماكنالبيئة السمعية وادلرئية ىي 
 والتلفاز بالعربية. رادييوواحملاضرة وادلوسيقى وإذاعة 

 بيئة ادلعاملة (ج)
 ىي عملية التعليم والتعلم باللغة العربية. بيئة ادلعاملة

 كاددييةالبيئة األ (د)
البيئة األكادديية ىي سياسة ادلدرسة يف إلزام استعمال 

 اللغة العربية يف يوم معُت.
 البيئة النفسية التفضية (ه)

البيئة النفسية التفضية ىي تشكيل الصورة اإلجيابية للغة 
 20العربية.

 البيئة اللغوية صناعةالشروط ل .ج
ورئيس  كل األطراف ادلعنية يف مؤسسة الدراسة كمدرس اللغة العربية (1

جياملون للغة العربية وديلكون التزاما قويا  الذين ادلدرسة وادلدرس اآلخر
 .ربقق أىداف التعلم تعليم اللغة العربية حىت ميلتقد

                                                           
20

 Muhbib Abdul Wahab, Penciptaan Bi’ah Lughawiyyah Dan 

Pengembangan Keterampilan Bahasa Arab Dalam Epistemologi & 

Metodologi Pembelajaran Bahasa, 2008, (Jakarta: Lembaga Penelitian 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm. 296-298 
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باللغة  تكلميستطيع أن ي الذي يف البيئة اللغوية حضور الشحص ادلثايل (2
 .اناطق هب منليس  أنو العربية ولو

 21البيئة اللغوية. ئل ادلعينة لتحقيقوجود األموال لتكميل الوسا (3

 توفّرت إذا و, ألنوأىم الشروط السابقة ىو موجود الشحص ادلثايل  
وأما إذا وجد . ومل يوجد شخص مثايل يصعب أن توجد البيئة ةكافي الوسائل

مية ومل توجد األموال فتشكلت البيئة العربية شحص مثايل يف األعمال اليو 
 ةوالفصيحة مهم يدةاللغة العربية اجل ستعمالذلك, إرادة ال باإلضافة على.

 اللغة العربية. كثَت من الناس وفامهون شلارسة يدافع الطالب ليبدأواحىت 
قواعد العربية وماىرون يف قراءة كتب الًتاث لكن ال يستطيعون أن  ماىرون
اللغة العربية يف بيئتهم. بالتكلم واالستماع  على , ألهنم ال يعتادونهبا يتكلموا

التكلم باللغة  يهدف على تعويد الطالب علىإذن, تكوين البيئة اللغوية 
الطالب العربية يف البيئة الرمسية وغَت الرمسية. التعويد ىو نشاط مهم ليحصل 

م, إما اللغة األم أم التكلمهارات اللغة األجنبية ألن حقيقة اللغة على 
 22.غَتىا

 

 

 

 

                                                           
21

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 167 
22

 Neli Putri, “Bi’ah ‘Arabiyah”, Jurnal Al-Ta’lim,( Jilid 1 No. 5, Juli 

2013), hlm. 410 
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 تعليم اللغة العربية  .4
 عناصر اللغة .أ

على الشحص أن يقدر عناصر اللغة جيب  عليم علم اللغةيف ت 
ي يف كتابو أن عناصر اللغة عيتعلمو. وشرح شجااليت حىت خيتص باللغة عليها 

  23الداللة.ىي النحو والصرف واألصوات و 
 النحو (أ

اإلعراب  وىو علم بقوانُت يعرف هبا أحوال الًتاكب العربية من 
والبناءوغَتمها وقيل النحو علم يعرف بو أحوال الكلم من حيث اإلعالل 

  24وقيل علم بأصول يعرف هبا صحة الكالم وفساده.
 الصرف (ب

لم تعرف بو كيفية صياغة يعرف علماء العربية علم الصرف بأنو الع 
وقال الشيخ مصطفى  25األبنية العربية وأحواذلا اليت ليست إعرابا وال بناء.

لعربية وأحواذلا الغالييٍت أن الصرف علم بأصول تعرف هبا ضيع الكلمات ا
اليت ليست بإعراب وبناء. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض 
لو من تصريف وإعالل وإدغام وإبدال وبو نعرف ما جيب أن تكون عليو 

 26بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة.
 

                                                           
23

 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab: Strategi dan Metode 

Pengembangan Kompetensi, 2008, (Semarang: Walisongo Press), hlm. 45 
 

24
 236لتعريفات, ص. السيد الشريف أيب احلسن على بن زلمد بن على احلسُت اجلرجاين احلنفي, ا 

 

 
25

, )ماالنق: مطابقة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 2011, البداية يف علم الصرفسالمت دارين,  
 1احلكومية(, ص. 

 
26

نشورات بَتوت: م-,)صدا1987-1408, اجلزء األول, جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى غالييٍت,  
 4ادلكتبة العصرية(, ص. 
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 ج(  األصوات 
نعرف أن الصوت ىو حيدث اىتزاز األجسام. وينتقل يف وسط   

مادى, ويدريك حباسة السمع وأما علم األصوات ىو الذي يدرس األصوات 
اللغوية من ناحية وصف سلارجهما وكيفية حدوثها وصفاهتا ادلختلفة اليت 

س القوانُت اليت زبضع ذلا ىذه األصوات يتميزهبا صوت عن صوت, كما يدر 
  وذكر يف 27يف تأثرىا بعضها ببعض عند تراكبيها يف الكلمات أواجلمل.

 28كتاب التعريفات أن الصوت ىو كيفية باذلواء حيملها إىل الّصماخ.
 د(  الداللة 

آخر, والشيئ وىي كون الشيئ حبالة يلزم من العلم بو العلم بشيئ   
دلول. وكيفية داللة اللفظ على ادلعٌت باصطالح ين ىو ادلاألول ىو الدال والثا

علماء األصول زلصورة يف عبارة النص وإشارة النص وداللة النص واقتضاء النص 
ووجو ضبطو أن احلكم ادلستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظام أو ال, 

كان احلكم   واألول إن كان النظم مسوقا لو فهو العبارة وإال فاإلشارة , والثاين إن
مفهوما من اللفظ لغة فهو الداللة أو شرعا فهو اقتضاء فداللة النص عبارة عما 
ثبت دبعٌت النص لغة ال اجتهادا, فقولو لغة, أي: يعرفو كل من يعرف ىذا 

 عن التأفيف يف قولو تعاىل:اللسان دبجرد مساع اللفظ من غَت تأمل كالنهي 
ُمَ }  , يوقف بو على حرمة الضرب وغَته شلا فيو  23/ ءاإلسرا{ُأف   آَفاَل تَ ُقل ذله

  29نوع من األذى بدون اجتهاد.
 

                                                           
27

, 2010)نظرية ومقارنة مع تطبيق يف القرآن الكرمي(, , علم األصوات النطقيعبد اوىاب رشيدي,  
 89)ماالنق: مطابقة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية(, ص. 

   
 136ص. لتعريفات, السيد الشريف أيب احلسن على بن زلمد بن على احلسُت اجلرجاين احلنفي, ا28

 
29

 108ص. لتعريفات, السيد الشريف أيب احلسن على بن زلمد بن على احلسُت اجلرجاين احلنفي, ا  
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 مهارات اللغة .ب
, وىي االستماع أربعإىل أن تقسم مهارات اللغة  علىعلماء تعليم اللغة  اتفق

 31الكتابة.م والقراءة و والكال
 مهارة االستماع (1

وإذا كان ىذا شأن اإلستماع يف حياة اإلنسان بشكل عام  
ارة فلالستماع شأن آخر يف حياة الطالب األجنيب. أقصد بذلك موقع مه

االستماع إىل اللغة العربية بالنسبة لطالب غَت عريب ناطق بلغات أخرى. إهنا 
ادلهارة اليت تكاد التنقطع حاجتو ذلا حىت بعد مغادرتو البلد العريب الذي عاش 

قدرة  قال أويل النهى أن مهارة االستماع ىي 31فيو أوالربنامج الذي اتصل بو.
عيّنة. ادلخاطب أوالوسيلة ادل أواجلملة اليت يقوذلا فهم الكلمة الشخص على 

 إىلستماع حقيقة, ىذه القدرة ديكن أن يصل عليها بالتدريب ادلكرر على ا
, إّما ةخارج احلروف الصحيحاختالفات بُت الكلمة والكلمات أخرى وفقا دل

  32من ناطق بو أم مسّجل.

 مهارة الكالم (2

ية اليت سبثل غاية من الكالم يف اللغة الثانية من ادلهارات األساس 
الغايات الدراسة اللغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين. 
ولقد اشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاين من ىذا القرن بعد 

                                                           
30

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 

2012, (Jogjkarta: Diva Press), hlm. 83 
 

م, )منشورات  1989 –ه 1410, تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبورشدي أمحد طعيمة,  31
 147 ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة: إيسيسكو(, ص.

32
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2014, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 130. 
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وتزايد وسائل االتصال والتحرك الواسع من بلد إىل انتهاء احلرب العادلية الثانية. 
يد احلاجة االتصال الشفهي بُت الناس إىل إعادة النظر بلد, حىت لقد أدى تزا

ىي قدرة ادلتعلم على التعبَت عن وادلهارة الكالم  33يف طرق تعليم اللعة الثانية. 
األفكار واآلراء واإلرادة والشعور إىل ادلخاطب.  صوت النطق أوالكلمة إلظهار

تطيع أن يستمعو وينظره  أوسع معٌت, الكالم ىو نظام العالمات الذي يسيف
   34.ه إىل الناس يف تأدية حاجتوالعضالت ليوّصل أفكار وىو يستخدم 

 مهارة القراءة (3
إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسية  

يقة. إهنا أساسا عملية ذىنية تأملية. وينبغي أن سبٌت كتنظيم مركب يتكون ض
من أمناط ذات عمليات عقلية عليا. إهنا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل 

اءة القر  35أمناط التفكَت والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل ادلشكالت.
بوسائل يوصل الكاتب الرسالة الذي  علىعملية يعمل القارئ ليحصل 

قراءة ىي أنشطة حيصل هبا ادلتعلم على ادلعٌت ال 36الكلمات / الكتابة.
  37علقة  بفهم ادلقروء.القراءة العربية مالّنّص. قدرة  ادلكتوب يف

 مهارة الكتابة (4
ليقتصر على النسخ أوالتهجئة. ويتسع يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج 

يف بعضها اآلخر حىت يشمل سلتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبَت عن 
األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على االختيار الواعي دلا  النفس. إهنا حسب التصور

                                                           
 

33
 160 ص. ............تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة,   

34
 Acep Hermawan, Metodologi.......,hlm. 135-136. 

 
35

 175 ص. ............تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة,    
36

 Henri Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa, 1994, (Bandung: Angkasa), hlm. 7 
37

 Ulin Nuha, Metodologi........., hlm. 110 
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يريد الفرد التعبَت عنو والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل يتناسب مع 
ى من أربع مهارات اللغة. مهارة الكتابة ىي ادلهارة األعل 38عرض الكاتب.

بسيطة ككتابة التصوير األفكار والتعبَت عنها من ادلستوى على  ىي قدرةو 
 مناىج لتعبَت أحدادلرّكبة وىي اإلنشاء. مهارة الكتابة  الكلمات حىت ادلستوى

  39.اء وكل ما يفّكر فيو الناس ويشعرون بواألفكار والشعور والرج عن

 ربيةج.أهداف تعليم اللغة الع

ديكن تلخيص أىداف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى يف ثالثة أىداف رئيسية  
 وىي:

أن ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها هبا الناطقون هبذه اللغة.  (1)
أو بصورة تقرب من ذلك. ويف ضوء ادلهارات اللغوية األربع ديكن القول بأن 

 نية يستهدف ما يلي:تعليم العربية كلغة ثا
 سبنية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. .1
سبنية قدرة الطالب على نطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقُت  .2

 عربا يف ادلعٌت سليما يف األداء.بالعربية حديثا م
 سبنية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدق وفهم. .3
 قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدق وطالقة.منية  .4

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية ومادييزىا عن غَتىا من اللغات  (2)
 أصوات, مفردات وتراكب, ومفاىم.

                                                           
 

38
 187 ص. ............تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة,    

39
 Ulin Nuha, Metodologi........., hlm.123 
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أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب  (3)
 41يتعامل معو.والبيئة اليت يعيش فيها واجملتجع الذي 

 
 في تعليم اللغة العربية المساعدة والصعوبةالعوامل  .د

للمجتمع إندونيسييا اللغة العربية ليس لغة األم, ولذلك بعض  
 ليل يظهر أن اللغة العربيةلكن غَت ق منهم يظهرون أن تعليم اللغة العربية صعب

 .سهلة

 العوامل ادلساعدة .1

فالسيطرة على اللغة  ولذلكمسلمون إندونيسييا  معظم ( 1
 ذلم فهم وعمل التعاليم اإلسالمية عملها موجودة يسهلالعربية 

  تب األخرى اإلسالمية.يف القرأن الكرمي واحلديث والك

ا يف منظمة ادلؤسبر اإلسالمّي. إندونيسييا  انضم إندونيسي(. 2
كبَت جدا. وواحد يتديّن أكثر سكاهنا اإلسالم  اليت كالبالد 
. اللغة العربية ج منظمة ادلؤسبر اإلسالمي ىو نشرمن برام

 فالسيطرة عريبالدول ال ادلنظمة منها والدول اليت تنضم يف ىذه
 على اللغة العربية مهم إلتصال الدبلوماسي هبا. 

ع إمكان فيد ية(. مستوى اإلقتصادية ادلرتفع يف الدول العرب3
 رلال العمل الواسع. فتح

                                                           
 

41
 50-49ص.  ............تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة,   
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  يف الشرق االوسط ية(. التعاون بُت إندونيسييا بالدول العرب4
الًتبية لتجارة أواإلقتصادية أو ا إما يف. كلما يزداد يوما بعد يوم

 أوالثقافية أوغَتىا.والعمالية أ
للغة العادلية يف ىيئة ك  1973بسنة  (. تقرير اللغة العربية5

ها لإلتصال إندونيسييا  لتعلمتمع زيد الفرصة جملاألمم ادلّتحدة ي
 العادلّي. 

اإلندونيسية الذين لغة المفرادات  وجدنا يف حياة اليومية(. 6
 41للغة العربية.ادلأخوذة من ا

 الصعوبة يف تعليم اللغة العربية   .2

من أىم الصعوبات اليت تواجو الدارسُت عند تعلم العربية,  
صعوبات خاصة بطبيعة اللغة نفسها وصعوبات نامجة عن طرق التدريس. وفيما 

 يلي بياهنا:

 ة عن طبيعة اللغة العربية نفسها ومنها:صعوبات نامج (أ
صعوبات يف الكتابة العربية والتعرف على األشكال ادلختلفة  (أ)

 للحروف.
 صعوبات التمييز بُت احلروف ادلتشاهبة. (ب)
صعوبات يف التمييز بُت احلركات الطويلة واحلركات  (ج)

 القصَتة.

                                                           
41

 Nur Fauzan Ahmad, “Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat 

dsalam Mempelajari Bahasa Arab”, dalam 

eprint.undip.ac.id/40333/1/FAKTOR_PENDORONG_DAN_PENGHAMBAT.

pdf, diakses 24 Juli 2017 
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 العربية ربل صعوبات ناشئة من طبيعة قواعد اللغة فمثال يف (د)
الصفة بعد ادلوصوف, وتوافقو يف العدد والنوع والتعريف 

 والتنكَت وىذا قد خيالف غَتىا من اللغات.
 42عدم وجود فعل الكينونة يف العربية. (ه)

 
 مشكالت نامجة عن طرق التدريس التقليدية (ب

 معظم مدرسي العربية غَت مزودين بالطرق التعليمية أو (أ)
النفسية اخلاصة بتدريس اللغات وأغلبهم يعمل يف اجملال 

 نظرا لكونو من متحدثي اللغة ولديو طالقة فيها.
 ادلدرسُت جيهلون كيفية تصحيح األخطاء.معظم  (ب)
الًتكيز على مهارة القراءة والكتابة وإمهال مهاريت احلديث  (ج)

 يكون دورمها ثانويا. واالستماع أو
الكتب تتبع طرقا تقليدية يف عرض وتقدمي ادلعلومات  (د)

والتدريبات يطبعها الثبات وتعتمد على القواعد وتستخدم 
 43اللغة الوسيطة.

باإلضافة إىل العوامل السابقة ىناك عوامل أخرى تكون 
مشكلة يف تعليم اللغة العربية وىي نوعان العوامل الداخلية 
والعوامل اخلارجية. ومن العوامل الداخلية ىي ادلوىبة والرغبة 

                                                           
42

, تعليم اللغة اتصاليا بُت ادلناىج واالسًتاتيجياترشدي أمحد طعيمة وزلمود كامل الناقة,   
 285نظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة(, ص. ,)إيسيسكو:منشورات ادل2006

 285, ص. ......تعليم اللغة ي أمحد طعيمة وزلمود كامل الناقة, رشد 43
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تعليم والعوامل اخلارجية تشتمل على يف الواإلرادة واخلربة السابقة 
 البيئة وادلعلم والكتاب الدراسي. 

 الدراسات السابقة .ب
مع البحوث ت الباحثة جللتعريف تعويد اللغة يف أوسع معانيو فحاول

الباحثة كادلقارنة.  هاتستخدماليت يتعلق ببحث نشاط تعويد اللغة  اليت األخرى
 ما يلي: وىذه البحوث فيها 

 
اللغة  ربت ادلوضوع "دور أنشطة نادي مال الدين جلحبث علمي   (1

العربية يف سبنية تعليم اللغة العربية لدى التالميذ بادلدرسة العالية 
دي اللغة العربية ىي نشاط مسارانج". حبث فيو أن نا 2احلكومية 

مسارانج نشأت  2ادلدرسة العالية احلكومية يف اللغة العربية ب خارجي
النشاط   وتنفيذ ىذابناء على مدير ادلدرسة  ةسنوات ادلاضيمنذ مخس 

اللغة العربية يف  اشًتك التالميذ نادي كل يوم األربعاء. ومن نتائج 
داخل تعليم مسارانج ديكن أن يشاىد  2ادلدرسة العالية احلكومية 

يتبع التالميذ أنواع مسابقة اللغة العربية  وخارجو مثل  اللغة العربية فيها
اية باستخدام اللغة العربية وحك العريب شعرالاللغة العربية و  كخطابة

وغَتىا وكذلك استخدامها يف اللغة كلغة رئيس اجللسة يف أنواع 
يسهل  اللغة العربية وباشًتاك  نادي.الربامج ادلعقودة هبذه ادلدرسة

 وا هباالكتب ويتكلم درس اللغة العربية ويقرؤوا واأن يفهم للطالب
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 بُتة اادلساو  44.وا الدراسة حبماسةمن ادلعلم ويتبع سئلةوجييبوا عن األ
تقع يف دور أنشطة اللغوية أما  والبحث فعلتو الباحثة ىيالبحث 

 أنشطة ناديىذا البحث يبحث . ويقع يف ادلوضوعاختالف بينهما 
النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة بحث الباحثة تية و اللغة العرب

 . العربية
 

( ربت ادلوضوع " Suryonoوريونو )لسحبث العلمي   (2
Pengaruh Pembiasaan Berbahasa Arab 
Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa 
Madrasah Aliyah Di Yayasan Raudhotul 

Ulum Guyangan Pati   " حبث فيو أن تعويد استنتج
اللغة العربية فيها يف فصيلة جيدة. مثبت بقيمة ادلتساوي حيصل 

الرتداد . وحصل ا134-118كان يف فصيلة   19, 126الطالب 
 إجيايبعامل لو أثر من واحد التنّبؤ يدّل على أن التعويد اللغة العربية 

احلديث. وىذا يدل على و قرأن ال على طالب الفصل الثاين يف درس 
ft0 ,5 (1 :46 =)وىذا أكثر من  freg  =8 ,762 حاصل
 kd   rxy =0 ,40052.45 7,31(= 1:46) 0,1و   4,08
تقع يف تعويد اللغة الباحثة  الذي فعلت بحثبُت البحث والة اادلساو 

                                                           
 

مجال الدين, "دور أنشطة نادي اللغة العربية يف تنمية تعليم اللغة العربية لدى التالميذ بادلدرسة العالية 44
,  (2015)مسارانج: برنامج الدرجة الليسانيس جبامعة وايل سوصلوا اإلسالمية احلكومية,  حبث علميّ مسارانج",  2احلكومية 

 74. ص
45

 Suryono, “Pengaruh Pembiasaan Berbahasa Arab terhadap 

Prestasi Belajar PAI Siswa Madrasah Aliyah di Yayasan “Raudhotul Ulum 

Guyangan Pati”, Skripsi (Semarang: Program Sarjana IAIN Walisongo, 

2006), hlm. 68 



18 
 

. ىذا البحث حبث كمي البحث يف نوع يقع همابين وأما اختالف
 الباحثة حبث نوعي. الذي فعلت بحثوال
 

( Anang Silahuddinأنانج صالح الدين )اليف أطروحة العلمية  (3
 Peran Lingkungan Bahasa Dalamربت ادلوضوع "

Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Pondok 

Pesantren Modern Nurus Salam Prespektif Teori 

Kognitif Sosial Albert Bandura”  حبث فيو أن أنواع
هد نور السالم اإلسالمي العصري ىي البيئة اإلجتماعية البيئة يف مع

النظرية ة وغَت الرمسية مث دور البيئة جتماعية والبيئة الرمسيوغَت اال
. يف سعي اجلر اىتمام الطالب يف 1جتماعية يدل على: ادلعرفية اال

عطاء ادلفردات السالم  اإلسالمي العصري بنشاط إ بيئة معهد نور
. شلارسة يف بيئة معهد نور اإلسالم 3. من ناحية الدافع. 2. ةاجلاذب

اإلعالن باللغة الرمسية أيضا  عطاءإىو برنامج اخلطابة باللغة الرمسية و 
دافع الطالب يف تعليم اللغة . وبرامج ت4اليومية.  ةاللغوي األنشطةو 

 ية ادلمتعةبيئة الدراسال قد صنع ادلدير أنالعربية دبعهد نور السالم ىو 
 بُتة اادلساو  46وغَت ذلك. العقوباتو ايات داذل إعطاء الطالبو 

ية لغو ال البيئة دور تقع يف يالباحثة ى وحبث الذي يبحثالبحث 
 .بحثاليف موضوع يقع هما بين وأما اختالف

                                                           
46

Anang Silahuddin, “Peran Lingkungan Bahasa dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Pondok Pesantren Modern Nurus Salam 

Prespektif Teori Kognitif Sosial Albert Bandura”, Thesis (Yogyakarta: 

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), hlm. 128 
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دور ادلراجع, مل يبحث الشخص من ىذه البحوث و  
 بحث الباحثة ادلوضوع فتا النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربية 

دبدرسة  لدى الطالب النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربيةدور " 
 دور ىي بؤرة البحث. و  "مسارانج 29األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 

استعمال  , أيدبدرسة النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربية
النشاط ية يف تكوين موقف الطالب يف دراسال ؤسسةادلادلدرسة ك

  اللغة العربية. استيعابودوره يف  اللغوي
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

حلق وسبل احلق كثرية ومتعددة مناىج البحث ىي سبل احلق وىي أساليب ا 
باختالف ادلوضوعات وباختالف الباحثني أي اختالف  -كما سنرى–وختتلف عنده 

   1الزوايا اليت ينظرون منها إىل ادلوضوعات ادلختلفة.
 نوع البحث  .1

وحتليل  تصويركيفي وىو   نوع ىذا البحث من وجو تقريبو ىو حبث
جتماعي وادلوقف وادلعتقد وادلالحظة وتفكري لنشاط االالظاىرة واحلادثة وا

ن وجو أىدافو, ىذا البحث حبث وصفي وم 2.الشخص الفردي أو اجلماعي
فعلت  واىر يف احلقيقة, يف ىذا البحث ماوىو تصوير وحتليل األحوال أو الظ

هذا فأما من وجو مكانو,  3ما جيد.على وجيري كل احلوادث  العبالباحثة الت  
 أي الذي يعمل يف ادليدان/ مكان البحثالبحث حبث ميداين وىو البحث 

 4احملل  ادلختار لتحر ي عن الظاىرة ادلوضوعية اليت وقعت يف ذلك ادلكان.
 بؤرة البحث  .2

حثة أن حتد د على البا فيجبون حمد دا. البد  لكل البحث أن يك
النشاط خيرج من األىداف ادلقصودة. وبؤرة ىذا البحث ىي  وتعني  حبثها لئال  

مبدرسة  عملية تعليم وتعلم اللغة العربية اللغوي يف استيعاب اللغة العربية و 

                                                           
 44, )ىريندن: ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي(, ص. 1956, منهج البحث عند الكنديفاطمة إمساعيل,   1

2
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

2005,(Remaja Rosdakarya: Bandung), hlm. 60 
3
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode............., hlm. 18 

4
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan 

Skripsi, 2006, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 96 
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طالب  إىلا هالباحثة حبث وج هتمسارانج.  29دلتوسطة اإلسالمية األزىر ا
 مسارانج. 29زىر ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة األ

 وقت ومكان البحث .3
 18شهر منذ تاريخ  مد ةمجع البيانات ذلذا البحث عملت الباحثة  (أ

 .2417أكتوبر   19حىت سبتمرب 
 29مدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  فهو يف أما مكان البحث (ب

 مسارانج.
 مصادر البيانات  .4

البيانات  من ادليدان. أما مصادريف ىذا البحث  البيانات أخذت الباحثة
 ما يلي:ففي 

 ادلخرب .أ
 هااستخدمتاليت البيانات ل ليعطي األخبار و ادلخرب ىو شخص مسؤو 

الذي جعلتو الباحثة كمصدر البيانات  ونباحثة يف البحث. أما ادلخرب ال
 29وسطة اإلسالمية درسة األزىر ادلتدلمنس ق ادلناىج الدراسية  فهم

أن  فيها الذي يستطيع وبعض الطالب فيهااللغة العربية  معلمارانج و مس
عملية البحث مبدرسة األزىر ادلتوسطة  يفالباحثة  يعطي األخبار ويساعد

 مسارانج.  29اإلسالمية 
مبدرسة النشاط اللغوي خلفية إنشاء عن منس ق ادلناىج الدراسية وقد بني 

يف استيعاب و ودوره ووسائل فيو ةملادلستعوالسياسات  مسارانج  29 األزىر
نشاط العن أىداف  اللغة العربية معل موقد بني  بو.يتعلق وما  اللغة العربية

نشاط الوأشكال  اللغة العربية استيعابودوره يف  ىذه ادلدرسة يف اللغوي
النشاط ودور  اللغوينشاط التنفيذ عن  بي نواطالب بعض ال أم ا .لغويال

 .اللغة العربيةاللغوي يف استيعاب 
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 احلادثة .ب
انات يف كمصادر البيالباحثة   هااستخدمت  اليت حوالاألاحلادثة ىي 

م اللغة العربية واألنشطة اللغوية مبدرسة األزىر يىي عملية تعل, و البحث
 . مسارانج 29ادلتوسطة اإلسالمية 

 ج.  الوثيقة

كمصادر  الباحثة  هاتستخدمااليت كتوبية ادلعلومات ىي ادلالوثيقة 
الباحثة كمصادر البيانات  اليت جعلتها الوثائق  وانات يف البحث. البي

وغري ذلك الذي  اللغة العربية نشاطقيمة تعلم اللغة العربية وكتاب الدليل 
يستطيع أن يعطي األخبار ويساعد الباحثة يف عملية البحث مبدرسة 

 مسارانج. 29األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 

 بياناتطريقة مجع ال .5

بوسيلة  بيانات البحثيانات ىي عملية يف مجع طريقة مجع الب
 استخدمتهاوأما الطرق اليت  5بادلشاىدة أو بالوثائق. أومجع البيانات 

 ما يلي:الباحثة  جلمع البيانات فهي 

 بلةطريقة ادلقا .أ
األخبار مباشرة بإعطاء األسئلة  على للحصولوىي مجع البيانات   

األخبار عن دور  على حصلالباحثة ىذه الطريقة لت تستخدما  6للمخرب.
مبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  عربية النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة ال

                                                           
5
 Saifuddin Azwar, Penelitian, 2004, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 

hlm. 36 
6
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 1994, (Yogjakarta: Gadjah Mada 

University Perss), hlm. 11 
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ا البحث مقابلة منظمة. كان طريقة ادلقابلة يف ىذ نوعمسارانج .  29
 أوال يف توجيو ادلقابلة.  الباحثة إىل ادلخرب تركب هاتقدم اليت األسئلة
خلفية إنشاء عن  يبنيمنس ق ادلناىج الدراسية  بني  يف ىذه ادلقابلة   

ودوره يف  وووسائل فيو ةادلستعمل والسياسات سة األزىرمبدر  النشاط اللغوي
عن أىداف اللغة العربية  معل مقد بني  و  ويتعلق بوما  اللغة العربية استيعاب

نشاط الأشكال و  اللغة العربية استيعابفيها ودوره يف  اللغوينشاط ال
ية وعمل فيها اللغوينشاط العن تنفيذ  بي نواطالب بعض ال . أمالغويال

 يف استيعاب اللغة العربية. هودور  يم وتعل م اللغة العربيةتعل
 طريقة ادلشاىدة  .ب

إىل  البحث يدانم الباحث مباشرة يف وىي مجع البيانات بطريقة نزول  
مالحظة الظواىر ن ادلشاىدة ىي سوباغيو إ وقال جوكو 7شيئ مبحث.

طريقة ىذه الت الباحثة ستخدما 8ب.ة لتكتببادرة النفسيجتماعية اال
دة طريقة ادلشاى نوعف الشخص يف مكان البحث. نشاط وتصر  ادلشاىدة 

 ةراقبادل. كانت الباحثة التتورط وكاالشًتاكيةشاىدة غري ادليف ىذا البحث 
نشطة الواقعة يف ت الباحثة األكتبت و الحظة فقط. ويف ىذا البحث ستقلادل

 مسارانج.  29بيئة مدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 
حوال عن أالظهرية  البيانات الباحثة ىذه الطريقة لتحصل استخدمت

نة مسارانج مث البي   29طة اللغوية مبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية األنش
نة البدنية وىي عن الوسائل التعليمية والبنيان وادلكتبة وغري ذلك و البي  

                                                           
7
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 29دلتوسطة اإلسالمية مبدرسة األزىر ا ية وىي  عن عملية التعليمالعمل
 خاصة تعليم اللغة العربية.  مسارانج,

 ج. طريقة التوثيق 
انات بطريقة التحقيق عن مصادر البيانات البحث  يوىي مجع الب  

 9كالكتب واجملالت والوثائق والسجالت والنظام والًتتيب و غري ذلك.
وثائق مدرسة  الباحثة ىذه الطريقة جلمع البيانات عن استخدمت  

كقيمة تعلم اللغة العربية وكتاب   مسارانج 29األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 
 .ونظام يتعلق بتنفيذىا اللغوية ألنشطة لالدليل 

 د. اختبار صحة البيانات 

الباحثة اختبار صحة البيانات بتقنية  فع درجة دقة البيانات فعملتلر   
  14وىي ادلصادر والطرق والوقت. تيجياتمراجعة البيانات بثالث اسًتاالتثليث وىي 

وضوع ادلبحوث أكثر الباحثة األخبار عن ادل تحبثبتثليث ادلصادر   
غة الل البيانات من منس ق ادلناىج الدراسية ومعل م عن الباحثة من مصدر. وحبثت

مسارانج. وتثليث  29مبدرسة األزر ادلتوسطة اإلسالمية  العربية وبعض الطالب
أي إن الباحثة قد استخدمت طريقة  ,ة واحدةطريق بأكثر من وتفحصالطرق 

 29ألنشطة اللغوية مبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية ل التوثيقادلقابلة وادلشاىدة و 
 مسارانج. 
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 ه. طريقة حتليل البيانات 
 ريىا. عملية تنظيم البيانات تبدأفسوىي عملية تنظيم البيانات لت  

ة يف كتوبادل بتحليل البيانات من مصادر البيانات وىي ادلقابلة وادلشاىدة
 11غري ذلك.ملحوظة ادليدان والوثائق و 

وىي  التحليل الوصفي  الباحثة طريقة  تستخدما يف حتليل البيانات,  
يبحث بناء على  وىي احلاليةأحوال اآلن اليت تصور طريقة حتليل البيانات 

النشاط ر الباحثة عن دو  تصور  يف حتليل البيانات  12احلقيقة الظاىرة.
 ت الباحثة ادلثل الذي طو رهستخدما. اللغوي يف استيعاب اللغة العربية

ثالث  البيانات. طريقة ىذا التخليل تشملميلس وىوبريمان يف ختليل 
 13.ات وتقدمي البيانات واالستنتاجختفيض البيان أنشطة وىي

 ختفيض البيانات .أ
بيانات الوتركيز اإلىتمام وجتريد وحتويل  وىو عملية اختيار 
ت الباحثة وتلخص كل ما كتبة من ادليدان. ويف ىذا احلال  اخلشن

اللغوي يف استيعاب نشاط يتعلق المما من ادليدان  حصلت عليو
 مسارانج. 29األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  مبدرسة اللغة العربية 

 تقدمي البيانات  .ب
ج ا ستنتة اليت تعطي اإلمكان لالر ادلنظموىو كل األخبا 

يف  كتشافاال أخذ اخلطوة. ويف ىذا البحث تصف الباحثة و 
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ي تستطيع أن تثبت اخلطوة بعده البحث لك جراءا ثناءيف ا ادليدان
 .الستنتاجخذ اوتأ

 االستنتاج .ج
يف  ت الباحثة حاصل اكتشاف البياناتحبث ىذا احلال يف 
 النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربية يتعلق  مما ادليدان

 مسارانج. 29مبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث وتحليله

 تصوير نتائج البحث .1
 سمارانج 92المتوسطة اإلسالمية  مدرسة األزهرلمحة عن  .أ

 تاريخ تأسس ادلدرسة (أ

مسارانج يف شارع  ٜٕمدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  تكان
سوسرو واردويو ميجان مسارانج وىو بعض من  ىادي سوبنور.م. 

ة األزىر اجلامعة اإلحتادية من روضة األطفال ومدرسة اإلبتدائية و مدرس
دبؤسسة  تشًتك اليت ديرىم مؤسسة اذلمشىت ٜٕادلتوسطة اإلسالمية 

معهد األزىر اإلسالمية جاكرتا الشرقية, بناء على الرسالة التفاقية  من 
 .ٕٕٔٓ\ب\IV\ٖٓ٘رقم مؤسسة معهد اإلسالمية 

مسارانج سنة  ٜٕمدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  تأّسست
بية مدينة خبروج تصريح على استعداد للعمل من مصلحة الًت  ٕٕٔٓ

 ٜٕدلتوسطة اإلسالمية دير مؤسسة اذلمشى مدرسة األزىر اتمسارانج.
ادلاىرون يظهر العلماء األذكياء اإلسالمي حىت  عليملتمز بالتتيتمسارانج ال

 1من مدارس األزىر.
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 الرؤية والبعثة واألىداف وحملة ادلتخرج (ب
: متوفق يف اإلصلاز واإلديان والتقوى والعلوم والتكنولوجيا  الرؤية

 وذي ثقافة يف حب البيئة.

ؤثرة ادليم وإشراف الدراسة ادلدرسة عملية التعل تنّفذ.ٔ: البعثة
 الذكاء ادلعي والعاطفي. ًتقيةل

ادلدرسة تأسيسا مكثّفا على قوة الطالب  نّفذت.ٕ
 اجلامعية وغَت اجلامعية.

خاصة يف الكالم  الطالب ادلدرسة غرستعويد نّفذ. تٖ
 سالمية.اإلقيم للادلناسب  تصّرفوال

 إسالمية. تهاثقاف هاوطفيف اليتادلدرسة  حتقيق. ٗ

ادلدرسة التعليم بتوحيد التكنولوجيا واإلخبار  تنّفذ.٘
 فيو.

تكنولوجيا  على أساس ادلدرسة إدارة ادلدرسةقيق . حتٙ
 واإلخبار.

واجلمالة جلميع رلتمع ادلدرسة حب النظافة . تثقفّ ٚ
ادلدرسة حىت موجود ادلدرسة اجلمالة والنظافة 

 2والصحيحة.
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معايَت التعليم يناسب  نّفذة تستطيع أن ت. ادلدرسٔ:  اذلدف
 والتكنولوجياوالعلوم منهج قومية بتدخيل اإلديان والتقوى 

 فيو.

إدارة ادلدرسة تناسب  نّفذيع أن ت.ادلدرسة تستط ٕ
 معايَت قومية.

. ادلدرسة تستطيع أن تنشر وتنتج إصلاز اجلامعة وغَت ٖ
 اجلامعة.

عملية  الطالب على طاعةأن ترقي . ادلدرسة تستطيع ٗ
وكتابة القرأن واألخالق الصالة وقراءةشريعة اإلسالم )

 الكردية(.
إدارة البيئة بتثقيف حب  نّفذادلدرسة تستطيع أن ت. ٘

 البيئة ومجاذلا إىل مجيع رلتمع ادلدرسة.
على  يقدرون الذين . ادلدرسة تستطيع أن تنتج الطالبٙ

 3اللغة اإلصلليزية والعربية. استعمال

باهلل تعاىل )العقيدة اإلسالمية  اتّقى الطالبآمن و . ٔحملة ادلتخرج :   
 ومستقل بنفسو والنظام يف العبادة  واألخالق الكردية(.

 أن يقرأ القرأن ترتيال. الطالب .يستطيعٕ    

أن حيفظ جزء من القرأن خاصة جزء  الطالب . يستطيعٖ  
 .ةثالثُت والّسور اخليار 
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 كاددييا ادلثّبت.األمستكمل لشروط مشولية . ٗ 

واللغة  أن يواصل باللغة اإلصلليزية الطالب طيع. يست٘   
   العربية.

اط يف استخدام تكنولوجيا النش الطالب . ديلكٙ  
 احلاسوب.

 .تهاادلدرسة ومجالحب نظافة موقف الطالب . ديلكٚ 

كردية : اختذ موقف النظام أخالق ال الطالب . ديلكٛ
 مأمامه الذي ادلتكلم ونحيًتمالصف و  يعّودون علىو 

وادلصافحة وحب  أّدى السالموالتبسم وبادأه بالكالم و 
نّفذون رلتمع ادلدرسة وي ونويرامحهاوحفظنظافة البيئة 
والوالد ورفع عاليا  ادلعّلم ونًتموحي خشوعاتعويد العبادة 

 4موقف حياة اإلقتصاد. ونقيمة األمانة وينشر 

 أحوال ادلعّلمُت والطالب (ج
 أحوال ادلعّلمُت .أ

 لعب دورا ىاما يف عملية التعليمادلعّلم ي عرفت الباحثة أن 
دبدرسة األزىر  اللغة العربية وعملية النشاط اللغوي يف استيعاب

ىذا مجيع ادلعلمُت يشًتكون يف .مسارانج ٜٕادلتوسطة اإلسالمية 
تشجيع النشاط  إىل يتقدمونس. ىم يدبرون الطالب الذين النشاط
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الطالب  يرافقأن لفصل كل ويّل ا.ووجب على  وقراءة احلديث وياللغ
للعام الدراسي  وادلعّلمون الذين يعّلمون يف قراءة اإلقرار.

واحد وعشرون درسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية دب ٕٛٔٓ\ٕٚٔٓ
 ٘علمون.ادل

األزىر  دبدرسة  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓللعام الدراسي  ادلعّلمون الذين يعّلمون  ٔ.ٗ اجلدول
 مسارانج  ٜٕادلتوّسطة اإلسالمية 

                                                           
 مسارانج ٜٕتوثيق مدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية ٘

 ادلادة األمساء الرقم
 علم الطبيعة تيتان أجييانا, س.ف د.  .1
 علم اإلجتماع .س. ف د ,جيًتا أرتيكا ي س.  .2
 اللغة اإلندونيسية فطريان, س.ف د.  .3
 الرياضية ناديا فراديتا ن أ., س.ف د.  .4
 ةعلم الطبيع إيفان ستييا أ., س. ف د.  .5
 الرياضة داين أديتييا, س. ف د.  .6
 الرياضية س. ف د.ديدي كورنياوان,   .7
 ةاللغة العربي ثويبة األسالمية, ل.ج.  .8
 اللغة اإلصلليزية فاريدا الريّاين, س. ف د.  .9

 ب. ك ديياه أردياين ك., س.ف د.  .11
 اللغة اجلوية خالفة مرتى, س. ف د.  .11
 اللغة اإلندونيسية أيري وحيودي, س. ف د.  .12
 تعليم علوم الدين سيت مغفرة, س. ف د.  .13
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 أحوال الطالب  .ب

 ٜٕتوسطة اإلسالمية نقسم الطالب دبدرسة األزىر ادلت 
الفصل الفصل التاسع. حىّت فصوال من الفصل السابع  ٛ مسارانج إىل

 ٙ.فصالنفصوال والفصل التاسع  ٖفصوال والفصل الثامن  ٖالسابع 

 ما يلي: فهو الطالب فيها عددأما و     

مسارانج للعام  ٜٕتعداد الطالب دبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  ٕ.ٗ اجلدول
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراسي 

 اجلملة العدد الفصل رقم
 البنُت البنات

 ٜٔ ٖٔ ٙ الفاحتة -ٚ .ٔ
 ٕٓ ٕٔ ٛ البقرة -ٚ .ٕ

                                                           
 مسارانج ٜٕمدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية توثيق ٙ 

 شغل يدويّ  رشيد أنطونو, س. ف د.زلّمد   .14
 تعليم القرأن نور الرمحن, س. سوس.  .15
 اللغة اإلصلليزية عمر صاحل ج., س. ف د.  .16
 تعليم الرعوية فوجي أستويت, س. ف د.  .17
 علم اإلجتماع نيدا أولييا, س. ف د.  .18
 علم الطبيعة تري أوتامي, س. ف د.  .19
 ينبوء زين العابدين, س, ت ه, أ.  .21
 ينبوء الزىراءفاطمة   .21
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 ٕٓ ٕٔ ٛ آل عمران -ٚ .ٖ
 ٕٗ ٙٔ ٛ ادلائدة -ٛ .ٗ
 ٖٕ ٗٔ ٜ األنعام -ٛ .٘
 ٕٗ ٗٔ ٓٔ األعراف -ٛ .ٙ
 ٜٕ ٙٔ ٖٔ التوبة -ٜ .ٚ
 ٜٕ ٙٔ ٖٔ يونس -ٜ .ٛ

 
 مسارانج ٜٕالوسائل التعليمية دبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  ( د

 ادلكتبة  (أ)

دبدرسة  عملية التعليمالطالب يف ادلكتبة لتساعد  حضور 
مسارانج. ادلكتبة موضوع على الطابق  ٜٕاألزىر ادلتوسطة اإلسالمية 

الثاين. فيها آالف الكتب عن العلوم واجملالت وادلفكرات وغَت ذلك.  
مجيع الطالب أعضاء ّدا كمصادر التعليم والتعلم.كّلهم مفيد ج

الكتب وادلواد األخرى كمصادر التعّلم.  واوذلم احلّق لينفع, كتبةادل
يف وقت معُّت لزيارة واحد فصل  ذلك, كّل يوم جرى اجلدول عل غَت

للطالب. وعملية التعليم  ادلكتبة. وىذا يعمل ليمٌت رغبة القراءة
 تستطيع أن تعلم فيها بإرشاد معّلم الدرس.
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 يقراء الطالب الكتب يف ادلكتبة ٔ.ٗ الصورة   

 الوسائل ةغرفة متعددال  (ب)

احلقليستخدموا غرفة متعدد الوسائل يناسب  الطالبديلك  
لضوابط ادلستعمل. ىذه الغرفة لًتّقي قدرة استعمال الربامج اجلاىزة ا

بررلة واخلردوات بنشاط ارشاد اإلخبار والتكنولوجييا يف المنهجية 
 اليومية. األندرويد وعملية التعليم

 
 جيايتبع الطالب نشاط إرشاد اإلخبار والتكنولو  ٕ.ٗ الصورة  
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 معمل علوم الطبيعة (ج)

بنيان يف الطابق الثاين على وقع معمل علوم الطبيعة  
مسارانج. ىذا ادلعمل  ٜٕة مدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمي

وديلك العملي دبراقبة معّلم الدرس. للتدريب  و الطالبيستخدم
دول الدراسة. ووجب جلاحلّق للتدريب العملي فيو مناسب  الطالب
ب يؤلف التقرير بعد يعمل الطالالنظام فيو. وكل  ايتبعو أن عليهم 

 التدريب العملي. 

 مصّلى (د)

 ٜٕ وقع مصّلى مدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 
رلتمع  اين, بالضبط جبانب ادلكتبة. يستخدموالطابق الثمساراصلعلى 

الطالب على  وزلل بعض أنشطة تعويد ليصّلي مجاعة ادلدرسة
 اليتدرسة قاعة ادلمفيد لىذا ادلكان . واحيانا اللغة العربية استعمال
و لربامج األخرى كمحّل التنشئة اإلجتماعية وزلّل ادلشاورة ونيستخدم

 ٚوزلّل رللس البحث وغَت ذلك.

 

                                                           
 

 ٕٚٔٓمن أكتوبَت  ٖنتائج ادلشاىدة يف التاريخ 3
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 مصلى كمحّل بعض األنشطة اللغوية ٖ.ٗ الصورة  

 سمارانج 92في مدرسة األزهر المتوسطة اإلسالمية النشاط اللغوي  .ب

منّسق ادلناىج بعد أن قامت الباحثة بادلشاىدة وادلراقبة وادلقابلة مع  
الدراسية ومعّلم اللغة العربية وبعض الطالب دبدرسة األزىر ادلتوسطة 

االستنباط واالستنتاج وىو على  الباحثة تستطيعفمسارانج  ٜٕاإلسالمية 
 ما يلي:

العربية دبدرسة األزىر ادلتوسطة  اللغة النشاط اللغوي يف استيعاب 
خارجها وىي و اللغة العربية مسارانج يعمل يف عملية تعليم  ٜٕاإلسالمية 

 لي:يما 

 اللغة العربية داخل فصل درسالنشاط اللغوي   (أ)
 باللغة العربية وماختتاو  رسالدافتتاح  .1

يعمل يف عملية تعليم اللغة العربية.  النشاطىذا  
يرشده معّلم اللغة العربية مباشرة. أما معّلم اللغة العربية يف 

أستاذ فهو مسارانج  ٜٕمدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 
زين العابدين وأستاذة ثويبة األسالمية. يعّلم أستاذ زين 
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ية يف العابدين يف الفصل الثامن وتعّلم أستاذة ثويبة األسالم
 الفصل السابع والّتاسع. 

 

 
 عملية تعليم اللغة العربية ٗ.ٗالصورة 

أوال يدخل ادلعّلم إىل الفصل مث يسّلم على  
الطالب مث يفتح الدراسة بقول "ىيا بنا نبدأ ىذه الدراسة 

وبعد  بقراءة البسملة معا" ويتبع الطالب بقراءة البسملة.
بقول "ىيا بنا خنتتم الدراسة  عّلمالدراسة خيتتم ادل اءانته

ىذا اليوم بقراءة احلمدلة معا" مث مجيع الطالب يقرؤون 
على ّودونيد يعمل مرارا لكي الطالب يعىذا التعو احلمدلة. 

 اللغة العربية.استماع وتكلمب
وأما لغة التدريس ىناك اللغة اإلندونيسية بل  

ب إىل اللغة العربية ليذّكر الطالعل  أحيانا يستعمل ادلعلم
 الدرس السابق. 

 وامر البسيطة باللغة العربيةاألو  احملادثة .2
تعويد يعمل يف عملية سواء بنشاط قبلو, ىذا ال 

 ّودمعّلم اللغة العربية يع أحيانا,تعليم اللغة العربية. و 
مثال يف وقت  ىذا التعويد خارج الفصل.على الطالب 
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الطالب معّلم اللغة العربية يتفاعل ببعض و االسًتاحة 
ذا تعمل ىذا امثل مدلعّلم  للتفاعل باللغة العربية فيجّرب ا

 اليوم؟ أو ماذا تأكل؟ وغَت ذلك. 
عربية وإذا اليفهم أوال, تكلم ادلعّلم باللغة ال 

 يزية وإذا مل يفهم أيضا فادلعّلمباللغة اإلصلل الطالب فيتكلم
يعتاد بسيط وامر الاألو  احملادثة. أما ةتكلم باللغة اإلندونيسي

مثل قياما وسالما  فهو اللغة العربية يف عملية تعليم
وجلوسا )يف أول الدراسة بعد يسلم ادلعّلم على الطالب 
ويفتح الدراسة( مث صباح اخلَت وهناركم السعيد ومساء اخلَت 
أوليلتكم السعيدة وكيف حالك وماذا درسنا اآلن؟ وأي 

ء! أغلق يوم ىذا اليوم؟ وافتح كتابك! وأشعل مكيف اذلوا
 الباب! وغَت ذلك. 

 اللغة العربية فصلخارج  النشاط اللغوي (ب)

 أ. اإلقرار    

يعمل ىذا النشاط صباحا بعد صوت اجلرس كعالمة  
الداخل. يلفظ اإلقرار بثالث لغات وىي اللغة العربية واللغة اإلصلليزية 
واللغة اإلندونيسية. يف تنفيذه يصطّف الطالب صّفان ترتيبا أمام 

حيدد ويل الفصل طالب كل يوم الفصل ليلفظ اإلقرار مجاعة. مث 
 اإلقرار.   واخر ليلفظالطالب اآل أسلَت 
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 اإلقرار يف الصباح أمام الفصل ٘.ٗالصورة 

غَت ذلك, كل ويل الفصل يراقب طالهبم  إذا يقرؤون  
قراءة اإلقرار فالطالب يدخلون  اءبعد انتهو اإلقرار أمام الفصل. 

الفصل ترتيبا وتصافحوا بويل الفصل. أما نّص اإلقرار مدرسة األزىر 
 مسارانح كما يلي: ٜٕادلتوسطة اإلسالمية 

 اإلقرار

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

In the name of Allah the most beneficent and the most mercifull 

 

 َأْشَهُد أَْن الَ إَِلَو ِإالَّ اهلِل َوَأْشَهُد أَنَّ زُلَمًَّدا َرُسْوُل اهللِ 
Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya 

bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah 

I witness that no God except Allah and I witness that 

Muhammad prophet is messenger of Allah 

 

 َرِضْيُت بِاهلِل َربًّا َوبِْاإِلْساَلِم ِديْ ًنا
Aku rela ber-Tuhan Allah, dan aku rela beragama Islam 
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And I testify that Allah is my God and I testify that Islam is my 

religion 

 

 َودبَُحمٍَّد نَِبيًّا َوَرُسْواًل َوبِاْلُقْرأَِن ِإَماًما َوَحَكًما
Aku rela bernabi Muhammad, dan aku rela berkitab suci Al 

Qur’an 

And I testify that Muhammad is prophet and messenger of Allah 

and I testify that Holy Qur’an is my way of  life 

 

 َرِّبيْ زِْدينْ ِعْلًما َواْرزُْقٍِتْ فَ ْهًما
Ya Allah tambahilah ilmuku, dan pertinggilah kecerdasanku 

Ya Allah, advance me in knowledge and true understanding 

 

 ِمُْت أ
Amin- Ya Allah kabulkanlah permohonanku 

Ya Allah-please answer my prayer
8 



 ويتشجيع اللغالاخلطابة باللغة اإلصلليزية و  .ب 

بعد  ويتشجيع اللغوال صلليزيةخطابة اللغة اإلأنشطة عمل ت 
اليوم خطابة ىذا عمل بادلناوبة. ت ه األنشطةصالة الظهر مجاعة. ىذ

مجيع الطالب  ويف تنفيذهاللغة اإلصلليزية واليوم األخر تشجيع اللغة. 
يصلون الظهر مجاعة مث الذكر والدعاء, بعد ذلك واحد  وادلعّلمون

من الطالب يف مهمة يتقدم إىل األمام ليخطب باللغة اإلصلليزية 
 يراقبون ىذا النشاط.  والطالب األخر يستمعونو وادلعّلمون

                                                           
 

 مسارانج ٜٕتوثيق مدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 3
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 يقرأ الطالب ادلفردات العربية أمام اجلماعة ٙ.ٗالصورة 

وجب على مسو فمناسب ال ويتشجيع اللغالنشاط أما  
لتبليغ إىل اللغة الغريبة أمام السماعُت. تشجيع  ايشجعو أن  لطالبا

 هايبويمث فردات العربية أمام اجلماعة الطالب على ادلاللغة ىو قراءة 
مجاعة صالة الظهر. سواء خبطابة اللغة اإلصلليزية ىذا النشاط يعمل 

 بعد صالة الظهر.

 احلديثقراءة  ج. 

الطالب احلديث اخليار عن أخالق  أيف ىذا النشاط يقر  
الكردية بادلناوبة. قراءة احلديث يعمل بعد صالة العصر مجاعة. أما  

ستخدم دبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية ادلكتاب إرشاد احلديث 
 ختتاراحلديث األربعُت النووي. بل  هوفمسارانج يف ىذا النشاط  ٜٕ

 عن األخالق الكردية فقط.  ادلدرسة احلديث
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 الطالبة اليت فيمهمة تتقدم إىل األمام لتقرأ احلديث  ٚ.ٗالصورة  

مجاعة يف مصلى العصر  صالةرلتمع ادلدرسة  مجيع بعد 
حلديث. قراءة احلديث يف مهمة تقدم إىل أمام ليقرأ ا اليت فالطالب

 ٜومعانيو.. يقرأ احلديث ىخر مث يتبع اجلماعة األات بقطع الكلم

طالب مدرسة األزهر المتوسطة اإلسالمية لتعّلم اللغة العربية  نتائج .ج
 سمارانج 92

كن أن يشاىد ومن نتائج الطالب يف تعلم اللغة العربية دي  
 الطالب يف الفصل السابع )الفاحتة( عددقيم اللغة العربية. أما من 
ويف  ٜٛوالقيمة األعلى فيو ىي  ٙٚفيو ىي  دىنوالقيمة األ طالبا ٜٔفهي

والقيمة  ٙٚفيو ىي  دىنوالقيمة األ طالبا ٕٓالفصل السابع )البقرة( 
 دىنوالقيمة األ طالبا ٕٓويف الفصل السابع )آل عمران(  ٜٛ فيو األعلى

 طالبا ٕٗويف الفصل الثامن )ادلائدة(  ٜٗوالقيمة األعلى فيو  ٙٚفيو 

                                                           
 نتائج ادلقابلة مع معلم اللغة العربية ومشرف ادلنهج3
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ويف الفصل الثامن  ٕٜوالقيمة األعلى فيو  ٛٛفيو  دىنوالقيمة األ
والقيمة األعلى فيو ىي  ٛٛفيو ىي  دىنوالقيمة األ طالبا ٖٕ)األنعام( 

 ٛٛفيو  دىنوالقيمة األ طالبا ٕٗويف الفصل الثامن )األعراف(  ٜٓ
والقيمة  طالبا ٜٕويف الفصل التاسع )التوبة(  ٜٔوالقيمة األعلى فيو 

 ٜٕويف الفصل التاسع )يونس(  ٖٜعلى فيو والقيمة األ ٛٛفيو  دىناأل
وقيم الطالب يف  .ٕٜوالقيمة األعلى فيو  ٛٛفيو  دىنوالقيمة األ طالبا

 .ٓٔ.ٗ-ٖ.ٗاجلدول: عربية يستطيع أن يرىها يف تعلم اللغة ال
يف ىدف تعلم اللغة العربية الذي  وموقف الطالب وأدائهم  

ويسئلون عن  ةالعربية حبماستعليم اللغة الطالب تبعون مثل ي همعليحصل 
باللغة  تكلمأن يستطيع بعضهم  وبنشاط  مسائل اللغة العربية إىل ادلعّلم

يتشجعون وصباح النور وكيف حالك و  العربية ولو قليل مثل صباح اخلَت
دليل ويرأسون اإلقرار ل كتاب النشاط تشجيع اللغة بدون مح إىلللتقّدم 

 . بدون محل النص
 

لدى الطالب  اللغة العربية اللغوي في استيعابالنشاط دور تحليل  .2
 سمارانج 92بمدرسة األزهر المتوسطة اإلسالمية 

لدى الطالب بمدرسة األزهر المتوسطة اإلسالمية النشاط اللغوي  . أ
 سمارانج 92

اللغة العربية لدى الطالب دبدرسة  النشاط اللغوي يف استيعاب  (ٔ
 مسارانج ٜٕاألزىر ادلتوسطة اإلسالمية 

 ٜٕدبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية  اط اللغويالنش 
ىذا مسارانج ىو منهج من مركز مؤسسة معهد األزىر, فلذلك وجود 

إضافة . ٕٕٔٓسنة  وىيىذه ادلدرسة  تىناك منذ تأّسس النشاط
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رؤية يناسب اللغة العربية  النشاط اللغوي يف استيعابذلك,  على
مسارانج وىي "متوفق يف  ٜٕمدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية 

اإلصلاز واإلديان والتقوى والعلوم والتكنولوجيا وذي ثقافة يف حب 
اخلطوات يؤخذ ادلدرسة ليقوي اإلديان والتقوى ىي  فأحدالبيئة", 

. وال ينكر أن اللغة العربية ىي اللغة الغريبة جدا بالنشاط اللغوي
مسارانج سلتلف  ٜٕب دبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالمية لدى الطال

 باللغة اإلصلليزية اليت مفراداهتا معروف لديهم.
اللغة  النشاط اللغوي يف استيعاباألىداف من تنفيذ  

اللغة والرغبة على وليمٌت شعور احلب  ليقوي اإلديان والتقوى العربية
ىذا  أن ىدفربية اللغة الع ذلك, قال معّلم بإضافة علىالعربية. 
 ةتقدمال ادلدرسةألن  ,وتقدم ادلدرسة لّتعصَتإلجابة ا وى النشاط

لكي الطالب يعرفون فو أيضا ىديف التواصل و  انظر باللغة يستخدمهت
  ولغة أىل اجلنة ولغة القرأن. ُتلمسلمللغة الأن اللغة العربية ىي 

 رّتب يفاللغة العربية  النشاط اللغوي يف استيعاب ,حقيقة 
مسارانج الذي  ٜٕوسطة اإلسالمية نظام جامعي مدرسة األزىر ادلت

مية. وىي أستاذة ثويبة األسال اللغة العربية فن الدينية ومعّلمةالديره ت
 إّما كادلراقبة أم ادلشرفة., فيو يشًتكون ُتلكن يف تنفيذه مجيع ادلعّلم

 
 اللغة العربية النشاط اللغوي يف استيعاب أنواع (1

 إىلاللغة العربية  النشاط اللغوي يف استيعاب نقسمي 
 . جوالفصل وخار  داخلمها . ُتنوع
ما فهي خارج الفصل اللغة العربية  النشاط اللغوي يف استيعابأما 
 يلي:
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 اإلقرار  .أ
تعّود الطالب لقراءة واستماع ىذه األنشطة إىل هتدف  

الصطناعية والسمعية وادلرئية. كل ا البيئة الكلمات العربية. وىذه
الطالب  اءيقر الطالب ديلكون كتاب اإلرشاد الذي فيو اإلقرار. 

 . كل الصباح قبل دخول الفصل اإلقرار بإشراف ويّل الفصل
يصور تعويد الطالب على اللغة العربية ولفظ اإلقرار الذي  

هد ىو لفظ "بسم اهلل الرمحن الرحيم أشهد أن ال إلو إال اهلل وأش
نبيا  أن زلمدا رسول اهلل رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا ودبحمد

ورسوال وبالقرأن إماما وحكما رِّب زدين علما وارزقٍت فهما 
 آمُت" 
كمل باللغة ت اإلهن اظ يعرف الطالب معانيهالفاأل همن ىذ 

 من كثَتالطالب أن  , يعرف اإلندونيسية ومن ذلك اإلقرار
الكلمات اإلندونيسية يؤخذ من الكلمات العربية كمثل رضى 

 والرسول والقرأن واحلكم والعلم ورزق والفهم. واإلسالم والنيب 
 

 ويتشجيع اللغالاخلطابة باللغة اإلصلليزية و  .ب
ارسة اللغة ىذه األنشطة إىل تدريب الطالب على شلهتدف  

 اللغة األجنبية لتكلماجلماعة. الطالب يدبّر ألجنبية أمام ا
تشجيعا. وتقوم ىذه األنشطة يوميا وىي بعد صالة الظهر 

 مجاعة. وىذه شكل البيئة اللغوية الرمسية. 
درسة األزىر ادلتوسطة موىذا النشاط يناسب ىدف  

وىو ادلدرسة تستطيع أن تنتج الطالب  مسارانج ٜٕ اإلسالمية
 ليزية والعربية. اللغة اإلصلعلى استعمال يقدرون 
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 احلديثقراءة ج. 
تعليم الطالب اإلسالم من هتدف ىذه األنشطة إىل  

جود مادة اللغة العربية لو ىذه األنشطة مناسب ادلصدر الألصلي. 
 هلطالب يعرفون ويفهمون دينهم. وىذلكي ادبدرسة األزىر يعٌت 

اللغة العربية ىنا ليس اللغة اللغوية لكن أكثر يف فهم أن سبب 
 القرآن واحلديث.

 
 الفصل ما يلي:  النشاط اللغوي داخلو 
 باللغة العربية افتتاح الدرس واختتامو (أ

إىل تعويد الطالب الستماع هتدف ىذه األنشطة  
ىذه شكل من البيئة الرمسية ألن يعمل يف الكلمات العربية. 

 عملية التعليم. 
 وامر البسيطة باللغة العربيةاألو  احملادثة (ب

هتدف ىذه األنشطة إىل تعويد الطالب الستماع وفهم  
العبارات والكلمات العربية. ىذه األنشطة لينمي رغبة الطالب 

يف مادة اللغة العربية إىل اللغة العربية. ىذه تعمل يف الفصل 
 . شكل من البيئة السمعيةىي و 

 نتائج تعّلم اللغة العربية ب.

 دبدرسة األزىر ادلتوسطة اإلسالميةنتائج تعلم اللغة العربية طالب  
 وىو وموقفهم عليها الطالب أداءو  من قيمة تعلم اللغة العربية اهىيستطيع أن ير 

 ما يلي:
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 من قيمة اللغة العربية: .1
 ٖٓ,ٓٛلفصل السابع )الفاحتة( و طالب ال ٗٛ,ٓٛ قيممعدل ال .أ

لفصل السابع ا لطالب ٜٓ,ٗٛالفصل السابع )البقرة( و طالب ل
 ٓٚ,ٛٛالفصل الثامن )ادلائدة( و  لطالب  ٖٓ,ٜٛ)آل عمران( و

الفصل الثامن  لطالب  ٕٛ,ٛٛفصل الثامن )األنعام( و ال لطالب
 ٚ٘,ٛٛالفصل التاسع )التوبة( و  لطالب ٛٛ, ٓٙألعرف( و)ا

 الفصل التاسع )يونس(. لطالب
معيار فوق  % ألن قيم الطالب كلهم ٓٓٔمشولية تعلم اللغة العربية  .ب

 .K.K.M)الشمولية األدىن )
 من موقف الطالب على اللغة العربية  .2

 .ةيتبع الطالب تعلم اللغة العربية بكّل محاس .أ
 م اللغة العربية.يالطالب إىل ادلعّلم بنشاط يف تعلل أيس .ب

 من أداء الطالب اليومي .3
 .قليل ولو لعربيةللغة ااب تكلمطاع است الطالب وبعض (أ)

محل   بدون وياللغ تشجيعال نشاط يف للتقّدم الطالب يتشّجع (ب)
 .الدليل كتاب

 . النص لمح بدون اإلقرار الطالب يرأس (ج)

"كلما زاد تكرار مساع ادلتعلم لكلمة ما  لقولوىذا احلال مناسب  
التعلم مع ضبط ادلتغَتات األخرى أي إذا أوتركيب ما أومجلة ما, زاد احتمال 

 ٓٔادلؤثرة من مثل النرب والدافعة".تساوى تركيبان يف العوامل األخرى 

                                                           
م, )مجيع احلقوق زلفوظة  ٜٛٛٔ –ه  ٛٓٗٔ , احلياة مع لغتُت )الثنائية اللغوية(,زلمد على اخلويلٓٔ 

 ٖٚللمؤلف: الرياض(, ص. 



43 
 

 وادلراقبة ادلشاىدةاليت حصلت عليها الباحثة  من  والبيانات على بناء 
 الطالب وبعض العربية اللغة ومعلم الدراسية ادلناىج منّسق مع ادلقابالت

النشاط اللغوي يف  دور عن مسارانج ٜٕ اإلسالمية ادلتوسطة األزىر دبدرسة
 ٜٕ اإلسالمية ادلتوسطة األزىر دبدرسة الطالب لدى اللغة العربية استيعاب

 ديلك اللغة العربية النشاط اللغوي يف استيعاب أن الباحثة تستخلصا مسارانج
 .االجتماعية احلياة يف للطالب ا النشاطىذ وتفيد مهايتعل يف عظيما دورا
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 الباب الخامس

 االختتام

حبث حثة إمتام ىذا البحث. وبعد لبال ّهلرب العادلني قد س محدا وشكرا هلل 
يف ىذا الباب تقّدم النتائج منو, ولذلك ستقوم الباحثة  أن لباحثةفعلى ااألبواب السابقة, 

 القرتاحات اليت متكننا االستفادة منو.بتلخيص نتائج البحث وا

 الخالصة .أ
 النشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربية بعد أن تالحظ الباحثة 

على احملقق أن ختتتم بعض ما  مسارانج 92ية زىر ادلتوسطة اإلسالممبدرسة األ
 يلي:
أنشطة  اما إىل نوعنيالنشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربية   نقسمي .1

 .داخل الفصل وخارجو
 هي:فالفصل  أما األنشطة داخل 
 باللغة العربية  افتتاح الدرس واختتامو  .أ

  باللغة العربية وامر البسيطة األو  احملادثة .ب
 واألنشطة خارج الفصل ىي:

 اإلقرار (أ)
 ادلفردات العربية( بتقدمي) ويالتشجيع اللغ (ب)
 احلديثقراءة  (ج)
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نتائج تعلم اللغة العربية يستطيع أن يرىها من قيمة مادة اللغة العربية  .2
 ما يلي: اليومي وىي عليها وأدائهم الطالب موقفو 
 عربية:من قيمة اللغة ال .1

لطالب الفصل السابع  08,08معّدل القيمة أدنو  (أ)
لطالب  00,88لطالب الفصل الثامن و 00,88و

الفصل التاسع وىذا يعين أن مشولية تعّلم اللغة العربية 
  .K.K.M% ألن قيم الطالب كلهم فوق 088

  من موقف الطالب على اللغة العربية .2
 .ةاسمح بكلّ يتبع الطالب تعلم اللغة العربية  .أ

 .م اللغة العربيةعلييف ت ل الطالب ادلعّلم بنشاطيسأ .ب
 اليوميالطالب  من أداء .3

 .قليل ولو العربية باللغة تكلم استطاع الطالب بعض  (أ)

  محل بدون اللغوي تشجيعال نشاط يف للتقّدم الطالب يتشّجع (ب)
 .الدليل كتاب

 . النص محل بدون اإلقرار الطالب يرأس (ج)

 االقتراحات.ب

 سمارانج 92 اإلسالمية المتوسطة األزهر مدرسة لمدير االقتراح. 1 

 فهم على الطالب يساعد اليت األنشطة يزيد أن ادلدرسة دلدير ينبغي  
 تعمالالس ادلدرسة جمتمع ميعجل السياسة ويصنع العربية طابةاخلك دينهم لغة

 .معني يوم يف العربية اللغة

 



06 
 

 العربية اللغة ّلملمع االقتراحات .9
 اإلىتمام زيديو  التوجيو يعطي أن العربية اللغة دلعّلم ينبغي

 العربية اللغة يف والرغبة وادلوىبة ادليل ميلكون الذين الطالب على
 . العربية اللغة يف ادلسابقة أنواع واليتبع ويعّدىم

 92 اإلسالمية المتوسطة األزهر بمدرسة للطالب االقتراحات .3
 سمارانج

 ويتبعوا العربية اللغة لتعلم نشاطهم يرفعوا أن للطالب نبغيي
 .حبماسةالنشاط اللغوي يف استيعاب اللغة العربية   أنواع

  ختتاماال. ج

 الصحة شكل يف للباحثة نعما أعطى الذي الكون رب هلل احلمد 
 تعويد دور" مبوضوع العلمي البحث إكمال للباحثة ميكن حبيث والبدنية الروحية

 ادلتوسطة األزىر مبدرسة الطالب لدى مهاتعلي يف العربية اللغة مالاستع
 .والعقبة الصعبة بدون" مسارانج 92 اإلسالمية

 البحث ىذا تصنيف عملية يف اهلل يكره مما الباحثة نية اهلل نظف 
 الذين للناس منافع لتوفري متكن الباحثة وتأجر  الذي العلمي والبحث, العلمي
 الذي العلمي البحث. اهلل نعمة دائما يرجون الذين والقراء, ةالعربي اللغة حيبون
 وانتقادات نصائح الباحثة ترجو وبالتايل, والّتمام الكمال عن بعيد الباحثة الفتو
 .وأحسن أفضل العلمي البحث ليكون القراء من
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Lampiran 1  

Catatan Hasil Wawancara Untuk Koord.  Kurikulum 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Koord. Kurikulum : Nadia Pradita, S.Pd. 

Hari/tanggal : Rabu, 27 September 2017 

Tempat : Ruang Ekskul Musik 

1. Sejak kapan kegiatan pembiasaan berbahasa arab 

dimulai? 

Pembiasaan bahasa arab itu sudah kuikulum dari YPI Al 

Azhar pusat, jadi mungkin sudah dimulai dari awal kita 

berdiri, yaitu tahun 2012. Karena bahasa arab itu 

kurikulum utama, artinya menjadi kurikulum pokok di 

YPI Al Azhar. 

2. Apa latar belakang diterapkannya kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab? 

 

Visi misi kami kan untuk menciptakan murid yang 

intelektual, berbudaya  cinta lingkungan tapi tidak 

melupakan IMTAQ. Nah, salah satu langkah kami untuk 

bisa menguatkan IMTAQ adalah dengan pembiasaan 

berbahasa arab, karena memang tidak bisa dipungkiri 

bahwa bahasa arab itu asing bagi mereka, beda sekali 

dengan bahasa inggris ya, bahasa arab itu asing sekali 

dan tidak semua anak itu suka. Maksudnya gitu ya, dan 

tidak semua anak itu punya potensi dibahasa arab dan 



bagaimana kami bisa menumbuhkan rasa suka tersebut, 

menumbuhkan rasa semangat dan mungkin salah satunya 

adalah dengan melakukan pembiasaan. 

 

3.  Apa tujuan diterapkannya kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

 

Tujuannya ya salah satunya itu tadi, pertama kan visi 

kami untuk meningkatkan IMTAQ, dan salah satu untuk 

meningkatkan IMTAQ ya dengan bahasa arab, 

bagaimana menumbuh kembangkan minat anak-anak 

terhadap bahasa arab itu dengan pembiasaan bahasa arab. 

 

4.  Fasilitas atau sarana prasarana apa saja yang disediakan 

oleh sekolah untuk mendukung kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

 

Kami punya kamus tersendiri terdiri dari kosakata-

kosakata kemudian ada bukunya, buku bahasa arab baik 

kelas 7,8,9, disamping itu punya listening yang 

berbahasa arab, juga punya settingan bel yang sudah 

berbahasa arab, terus punya kumpulan tasyji’ al-lughah, 

iyu bahasa arab yang disampaikan ke anak-anak gitu, 

jadi punya kamus, punya listening, rekaman dari bapak 

ibu gurunya dan terakhir adalah punya kumpulan tasyji’ 

al-lughah. 

 

5. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

 



Guru-guru yang lain Alhamdulillah, tapi tidak menjadi 

pembiasaan rutin, maksudnya tidak harus berbahasa arab 

juga, tapi kalau untuk berpartisipasi ya jelas, setiap guru 

harus ikut berpartisipasi, setiap ada anak yang tampil 

pasti dilatih oleh guru bahasa arab, kalau tidak oleh wali 

kelasnya atau kalau tidak dengan guru yang lainnya, 

mendampingi.  

 

6. Apa kedudukan kegiatan pembiasaan dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

 

Kedudukan/perannya mungkin hanya sebagai 

pendamping saja si, tidak dimasukkan ke dalam nilai 

maksudnya gitu, tidak dimasukkan ke nilai bahasa 

arabnya. Tapi mungkin hanya sebagai pendamping saja, 

maksudnya hanya pembiasaan aja, pendamping kegiatan 

untuk menunjang bahasa arab tersebut. 

 

7. Apa fungsi kegiatan pembiasaan dalam pembelajaran 

bahasa arab? 

 

Fungsinya ya mungkin harapannya  dengan adanya 

pembiasaan ini anak-anak menjadi lebih tertarik untuk 

belajar bahasa arab, yang nantinya bisa termotivasi 

terhadap nilai-nilainya juga dan pada akhirnya nanti 

kalau misalnya pun ada anak yang memang tertarik 

untuk mendalami lebih lanjut, itu ya kami sangat 

bersyukur sekali, artinya kan program kita berhasil gitu 

kalau ada anak yang misalnya melanjutkan untuk serius 

belajar bahasa arab atau malah ikut lomba pidato bahasa 



arab dan mereka semangat, itu salah satu harapan kami 

atas suksesnya program itu disitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Catatan Hasil Wawancara Untuk Guru Bahasa Arab 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Guru Bahasa Arab : Tsuwaibatul Aslamiyah, Lc 

Hari/tanggal : Senin, 25 September 2017  

Tempat : Ruang Bimbingan Konseling 

1. Apa latar belakang diterapkannya pembiasaan berbahasa 

arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

 

Sesuai dengan visi misi yang ada di SMP Islam Al Azhar 

itu, membentu anak yang berkarakter muslim, jadi 

dengan tujuan itu kita adakan pembiasaan-pembiasan. 

Pembiasaan-pembiasaannya termasuk ada 10 karakter, 

yang tadinya 5 menjadi 7 dan sekarang 10 karakter. 

Karakter itu yang dibiasakan setiap hari supaya mereka 

muncul karakter tersebut tanpa adanya paksaan. Pertama 

itu ya harus dipaksa dengan adanya pembiasaan. 

Pembiasaan pagi seperti ikrar, kemudian salam sapa, 

kemudian pembiasaan berdo‟a, kemudian juga ada nanti 

itu dibidang keagamaan. Kalau yang bahasa arab ya 

siraman hadits, tasyji’ al-lughah . 

 

2. Apa saja kegiatan pembiasaan bahaa arab yang di dalam 

KBM bahasa arab? 

 



Pembiasaan di dalam seperti penyampaian muqoddimah 

dengan berbahasa arab, ماذا درس   ,كيف حالك؟ ,صباح اخلري
 ,kemudian mengucapkan selamat pagi, selamat siangاآلن؟

sore, itu wajib yaa, kemudian pembiasaannya lagi itu 

penutup.  

 

3. Apa saja kegiatan pembiasaan bahaa arab yang di luar 

KBM bahasa arab? 

 

Ikrar, supaya mereka tau bahasa arab itu adalah bahasa 

orang islam, bahasa ahli syurga, bahasa al-qur‟an, 

kenapa di sini belajar bahasa arab itu bukan bahasa arab 

lughawiyah dan tata bahasaan, tapi bahasa arabnya itu 

lebih menyangkut pada ayat, yang berhubungan dengan 

al-qur‟an dan hadits. Jadi, bukan kita mengutip nahwu 

sorof, tapi lebih kepada suatu ayat, jadi contohnya  أفال
 nah ternyata di ,يتدبرون القرآن, أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت

ayat ini ada semacam seperti adawaat al-istifham seperti 
 ,nah itu nanti dibahas kalau ada istifham , كيف , أفال 

percakapannya dan yang lain yang berkaitan dengan ayat 

al-qur‟an.  

 

4. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kagiatan pembiasaan bahasa arab? 

 

Kalau pembiasaan jelas, seperti ikrar, dan lain 

sebagainya. 

 



5. Apa sarana prasarana yang disediakan sekolah untuk 

mendukung kegiatan pembiasaan bahasa arab di SMP 

islam Al Azhar 29 Semarang? 

 

Ada kamus, ada video, kemudian google classroom 

untuk media pembelajaran. 

 

6. Apa kedudukan/peran kegiatan pembiasaan dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

 

Ya sangat membantu, kenapa? Karena dengan 

pembiasaan itu anak-anak minimal karena biasa 

mendengar, maka mereka akan terbiasa untuk 

memahami, kalau tanpa pembiasaan mereka akan susah 

sekali dalam paham ke pelajaran bahasa arab juga dalam 

memahami ayat-ayat al-qur‟an dan hadits. Intinya, 

supaya mereka tahu apa yang dibacanya. Intinya, kenapa 

Al Azhar itu ada bahasa arab ya untuk memahami bahasa 

kitab mereka. 

 

7. Apa fungsi kegiatan pembiasaan berbahasa dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

Supaya anak terbiasa mendengarkan bahasa arab, karena 

ketika mereka terbiasa kan akhirnya mereka secara 

otomatis kita membantu pemahaman mereka.   

 

 

 



Lampiran 3 

Catatan Hasil Wawancara Untuk Guru Bahasa Arab 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Guru Bahasa Arab : Zaenal Abidin, S.Th.I 

Hari/tanggal : Rabu, 4 Oktober 2017  

Tempat : Ruang PMB 

1. Apa latar belakang diterapkannya pembiasaan berbahasa 

arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

 

Kegiatan ini ada untuk merespons kemodernan dan juga 

kemajuan sekolah itu kan juga bisa dilihat dari bahasa 

mereka ketika berinteraksi. Saya punya pemikiran bahwa 

stimulus memang perlu ada interaksinya juga, misal kaya 

awal-awal mereka untuk pendahuluan ga bisa menjawab, 

tapi kalau saya pakai bahasa inggris, ooh jadi maksudnya 

begini toh, nah itu sebagai stimulus. Menurut saya itu, 

terus kalau kebiasaan mungkin kalau lagi jalan sendirian 

terus ketemu mereka (anak-anak) lagi makan/ sarapan, 

saya pakai bahasa arab ماذا تأكل؟ ماذا تعمل هذا اليوم؟  , nanti 

kalau memang belum paham, saya pakai bahasa inggris, 

kalo kok masih blank juga, baru saya ganti bahasa 

indonesia.  

 

2. Apa saja kegiatan pembiasaan bahasa arab yang di dalam 

KBM bahasa arab? 



Ada semacam permainan juga ada, permainan sekedar 

beberapa kali saja, selama 2 bulan ini saya baru 2 kali. 

Permainan seperti ‘adad, itu juga ga semuanya sampai 

100, jadi itu agak mending. 

 

3. Apa saja kegiatan pembiasaan bahasa arab yang di luar 

KBM bahasa arab? 

Selain ikrar, ini mau dijalankan khitobah, semacam 

public speaking tetapi karena notabennya itu masih 

banyak yang inggris, maka masih belum terlaksana, tapi 

menurut Pak Kepala Sekolah itu pengennya ada bahasa 

arab. 

4. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kagiatan pembiasaan bahasa arab? 

 

Iya, sangat berpartisipasi sekali, misal kaya di kantor itu 

juga ada, kemudian kalau kita habis jama‟ah itu juga 

interaksinya dengan anak-anak menggunakan bahasa 

asing. Cuam ya itu kurangnya ada di bahasa arab, karena 

memang meskipun untuk seleksi masuk di sini 

diutamakan yang memang ounya basic inggris dan arab, 

tapi sekarang yang berjalan baru inggrisnya.    

 

5. Apa sarana prasarana yang disediakan sekolah untuk 

mendukung kegiatan pembiasaan bahasa arab di SMP 

islam Al Azhar 29 Semarang? 

 

Saya kira semuanya sudah menunjang ya, Cuma 

bagaimana kita emberikan semangat kepada anak-anak 

untuk mau berbahasa arab khususnya, misalya 



penunjangnya itu katakanlah sepert proyektor, google 

classroom, saya kira banyak dan ketika mereka dimita 

untuk lebih bisa progres itu bisa ya, Cuma ya itu kita 

mengukur keinginan mereka dulu tidak mengatur 

bagaimana sekolahnya.  

 

6. Apa kedudukan/peran kegiatan pembiasaan dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

 

Tentunya pengennya agar lebih cepat dalam memahami, 

sehingga, tidak melulu berpacu pada buku paket, agar 

lebih luas lagi jangkauannya, karena penginnya ketika 

tanpa harokat mereka itu bisa baca, tapi karena ini 

memang SMP, maka utuk membiasakan bahasa saja. 

 

7. Apa fungsi kegiatan pembiasaan berbahasa dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

 

Disamping tadi untuk lebih meningkatkan pemahaman, juga 

kita itu lebih enak dalam memahamkan, apalagi ketika ada 

kosakata atau istilah-istilah yang mereka belum tau, itu jadi 

cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Catatan Hasil Wawancara Untuk Murid 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Murid : Rafli Kurnia 

Hari/tanggal : Jum‟at, 28 September 2017  

Tempat : Ruang PMB 

1. Apakah Adik menyukai pelajaran bahasa arab? 

Ya, saya suka pelajaran bahasa arab 

2. Apakah Adik menyukai kegiatan pembiasaan berbahasa 

arab yang diterapkan di SMP Islam Al Azhar 29 BSB 

Semarang? 

Lumayan suka 

3. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

dalam KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Apa ya, ya seperti aba-aba ketika guru bahasa arab 

masuk sperti   قياما سالما جلوسا, kadang juga ada صباح اخلري, 

dan terkadang juga bapak/ibu guru memberikan 

mufrodat tambahan. 

4. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

luar KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Menurut saya si tidak ada ya 

5. Fasilitas atau sarana prasrana apa saja yang disediakan 

sekolah untuk mendukung kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

Yang saya tahu si hanya ada buku bahasa arab 



6. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Iya, guru-guru juga ikut berpartisipasi, seperti ketika 

ikrar pagi dll. 

7. Apa kedudukan kegiatan pembiasaan berbahasa arab ini 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Sebagai penunjang  

8. Apa fungsi dari kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Fungsinya, agar kita bisa berbahasa arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

Catatan Hasil Wawancara Untuk Murid 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Murid : Lintang Nur CR.  

Hari/tanggal : Jum‟at, 28 September 2017  

Tempat : Ruang PMB 

1. Apakah Adik menyukai pelajaran bahasa arab? 

In syaa Allah saya suka 

2. Apakah Adik menyukai kegiatan pembiasaan berbahasa 

arab yang diterapkan di SMP Islam Al Azhar 29 BSB 

Semarang? 

Suka, karena kita kan muslim jadi harus bisa menguasai 

bahasa arab 

3. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

dalam KBM mata pelajaran bahasa arab? 

pembiasaan, ya seperti ketika disuruh berdiri  قياما, 
kadang juga ada صباح اخلري. 

4. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

luar KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Hadits, teruus ikrar, juga kadang ketika guru bahasa arab 

lewat gitu terus nyapa kita dengan menggunakan bahasa 

arab dan kadang bapak/ibu guru juga memberikan 

beberapa kosakata bahasa arab yang dasar ya sehingga 

bisa kita ingat. 



5. Fasilitas atau sarana prasrana apa saja yang disediakan 

sekolah untuk mendukung kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

Jadi karena sekarang kita sudah ada google classroom, 

jadi mungkin gadget itu ya, yang didalamnya kita bisa 

translate-translate jadi serimh dipakai. 

6. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Iya, guru-guru juga ikut berpartisipasi, karena ini masuk 

kegiatan pokok si, jadi kegiatan wajib untuk semua 

warga sekolah termasuk guru juga. 

7. Apa kedudukan kegiatan pembiasaan berbahasa arab ini 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Sebagai penunjang  

8. Apa fungsi dari kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Fungsinya untuk mebuktikan bahwa kita muslim, dan 

kebetulan juga bahasa arab kan bahasa dasar dalam islam ya, 

jadi sudah seharusnya seklah mendukung kegiatan ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

Catatan Hasil Wawancara Untuk Murid 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Murid : Beal Royston 

Hari/tanggal : Jum‟at, 28 September 2017  

Tempat : Ruang PMB 

1. Apakah Adik menyukai pelajaran bahasa arab? 

Lumayan.. 

2. Apakah Adik menyukai kegiatan pembiasaan berbahasa 

arab yang diterapkan di SMP Islam Al Azhar 29 BSB 

Semarang? 

Sama, lumayan juga 

3. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

dalam KBM mata pelajaran bahasa arab? 

  .gitu gitu, terus hadits hadits قياما 

4. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

luar KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Menurut saya si tidak ada ya 

5. Fasilitas atau sarana prasrana apa saja yang disediakan 

sekolah untuk mendukung kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

Google classroom terus google translate dll 

6. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Iya, guru-guru juga ikut berpartisipasi. 



7. Apa kedudukan kegiatan pembiasaan berbahasa arab ini 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Ya agar para murid bisa bahasa arab 

8. Apa fungsi dari kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Sama si, biar bisa bahasa arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

Catatan Hasil Wawancara Untuk Murid 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Murid : Callista Putri Nabila 

Hari/tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017  

Tempat : Ruang PMB 

 

1. Apakah Adik menyukai pelajaran bahasa arab? 

Tidak, karena bahasa arab terlalu susah untuk dipahami. 

2. Apakah Adik menyukai kegiatan pembiasaan berbahasa 

arab yang diterapkan di SMP Islam Al Azhar 29 BSB 

Semarang? 

Sukaa, nah itu bisa buat nambah ilmu, biar bisa bahasa 

arab. Paling tidak bisa sedikit lah, karena kita islam. 

3. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

dalam KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Yang didalam kelas itu kaya salaaman, qiyaaman, terus 

biasanya kalau pagi di kelasku itu, sebelum mulai do‟a 

itu pake bahasa arab juga. 

4. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

luar KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Ikrar, hadits. 

5. Fasilitas atau sarana prasrana apa saja yang disediakan 

sekolah untuk mendukung kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

Buku panduan bahasa arab sama buku paket bahasa arab. 



6. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Iya, tapi guru yang bisa di bahasa arab itu hanya Bu Eba 

sama Pak Roni, tapi karena sekarang sudah ganti jadi 

lumayan sulit untuk beradaptasi, jadi sekarang jadi 

kurang suka ke bahasa arab. 

7. Apa kedudukan kegiatan pembiasaan berbahasa arab ini 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Sebagai pembantu lah, biar kita lebih mudah mempelajarinya. 

8. Apa fungsi dari kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Fungsinya, biar nanti kalo ketemu keluarga besar dan kita bisa 

ngomong arab kan keren, karena dari keluarga itu ada yang 

dari arab, dan saya tidak paham dengan apa yang dikatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

Catatan Hasil Wawancara Untuk Murid 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Murid : Alya Nastiti N. 

Hari/tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017  

Tempat : Ruang PMB 

1. Apakah Adik menyukai pelajaran bahasa arab? 

Tergantung materinya. Yang tidak terlalu panjang lebar 

pembahasannya. 

2. Apakah Adik menyukai kegiatan pembiasaan berbahasa 

arab yang diterapkan di SMP Islam Al Azhar 29 BSB 

Semarang? 

sukaa 

3. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

dalam KBM mata pelajaran bahasa arab  ? 

Emm...dulu itu pernah ada aturan bahwa ketika pelajaran 

bahasa arab itu mgomongnya tidak boleh bahasa 

indonesia, jadi kalo ga inggris ya arab, juga untuk 

memulai pembelajaran juga ada. 

4. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

luar KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Hadits, ikrar, terus kadang kalau ketemu temen kelas dan 

berbahasa arab gitu ada penerapan bahasa arab. 

5. Fasilitas atau sarana prasrana apa saja yang disediakan 

sekolah untuk mendukung kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 



Buku panduan bahasa arab. Kalo pas tasyji’ al-lughah itu 

juga ada bukunya, tapi buat yang sudah hafal biasanya 

tanpa buku.  

6. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Untuk hadits iya, tapi kalo buat ikrar iya. 

7. Apa kedudukan kegiatan pembiasaan berbahasa arab ini 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Untuk menunjang agar siswa bisa lebih memahami dalam 

mempelajari bahasa arab. 

8. Apa fungsi dari kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Untuk mendalami bahasa arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

Catatan Hasil Wawancara Untuk Murid 

Nama sekolah : SMP Islam Al Azhar 29 Semarang 

Nama Murid : Rangga Farhan A. 

Hari/tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017  

Tempat : Ruang PMB 

1. Apakah Adik menyukai pelajaran bahasa arab? 

Iya, suka 

2. Apakah Adik menyukai kegiatan pembiasaan berbahasa 

arab yang diterapkan di SMP Islam Al Azhar 29 BSB 

Semarang? 

Sama, suka juga 

3. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

dalam KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Em...paling cuma kaya sapaan selamat pagi pakai bahasa 

arab, dll 

4. Apa saja bentuk kegiatan pembiasaan berbahasa arab di 

luar KBM mata pelajaran bahasa arab? 

Apa yaa, ya ikrar itu  

5. Fasilitas atau sarana prasrana apa saja yang disediakan 

sekolah untuk mendukung kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab di SMP Islam Al Azhar 29 Semarang? 

Buku bahasa arab. 

6. Apakah guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Iya, guru-guru juga ikut berpartisipasi. 



7. Apa kedudukan kegiatan pembiasaan berbahasa arab ini 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Perannya mungkin sebagai penunjang pembelajaran ya agar 

ketika diajar itu lebih mudah paham, karena bahasa arab kan 

bahasa yang sangat asing bagi kita. 

8. Apa fungsi dari kegiatan pembiasaan berbahasa arab? 

Yaa, agar para murid terbiasa saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

 Catatan Hasil Observasi 

Waktu : Pukul 13.30-14.15 WIB 

Hari/ Tanggal Observasi :18 September 2017 

Tempat : Ruang Kelas 7 Ali Imron 

Observasi ini dilakukan ketika proses kegiatan belajar 

mengajar bahasa arab sedang berlangsung di kelas 7 Ali 

Imron. Seperti sudah menjadi kebiasaan, ketika guru masuk, 

ketua kelas langsung dengan sigap menyiapkan teman-

temannya dengan berkata “  قياما“ krmudian “سالما” setelah 

para murid memberikan salam dan dijawab oleh guru, ketua 

kelas kembali mengucap “جلوسا” yang diikuti oleh gerakan 

duduk oleh semua murid. Sebelum masuk pada pembahasan, 

guru terlebih dahulu membiasakan kalimat-kalimat bahasa 

arab kepada para murid seperti كيف حالكم  ,نهاركم السعيدdan lain 

sebagainya. Setelah itu, guru masuk pada pelajaran inti 

dengan penyampian menggunakan bahasa indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

Catatan Hasil Observasi 

Waktu : Pukul 07.00 WIB 

Hari/ Tanggal Observasi :  Jum‟at, 28 September 2017 

Tempat : Kelas 8 Al Ma‟idah 

Observasi ini dilakukan ketika kegiatan ikrar pagi. Kegiatan ini 

menjadi salah satu pembiasaan berbahasa arab di SMP Islam Al 

Azhar 29 Semarang, karena lafadz ikrar diucapkan dengan 3 

bahasa yaitu bahasa arab, bahasa inggris dan bahasa indonesia. 

Kegiatan ini dipimpin oleh seorang murid yang bertugas pada 

hari tersebut. Wali kelas memang membuatkan jadwal untuk 

para muridnya, agar semuanya dapat memimpin ikrar. dalam 

pelaksanaan ikrar pagi, para murid selalu didampingi oleh wali 

kelas atau guru lain yang mewakili, sehingga para murid tidak 

berbuat seenaknya sendiri dan melafadzkan ikrar dengan 

khusyuk. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12 

Catatan Hasil Observasi 

Waktu : Pukul 10.15-11.00 WIB 

Hari/ Tanggal Observasi :  Kamis,  5 Oktober 2017 

Tempat : Kelas 8 Al „An‟am 

Observasi ini dilakukan saat kegiatan belajar mengajar sedang 

berlangsung di kelas 8  Al an‟am yang diampu oleh Ustadz 

Zainal „Abidin. Seperti pada observasi sebelumnya, sebelum 

materi dimulai, guru membuka kelas dengan bahasa arab 

kemudian menggunakan sapaan-sapaan menggunakan bahasa 

arab, tapi disini, guru mencoba untuk menggunakan bahasa arab 

untuk  pengantar pembelajaraanya. Namun, ketika murid 

terlihattidak paham dengan apa yang diucapkan guru, guru 

mencoba mengubahnya dalam bahasa inggris, jika masih tidak 

paham, baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13 

Catatan Hasil Observasi 

Waktu : Pukul 15.15 WIB 

Hari/ Tanggal Observasi :  Rabu, 03 Oktober 2017 

Tempat : Hall SMP Islam Al Azhar 29 

Semarang 

Observasi ini dilakukan di all/musholla SMP Islam Al Azhar 29 

Semarang. Disini, peneliti ingin melihat kegiatan pembiasaan 

berbahasa arab yang dilakukan di hall/musholla. Dan disini 

adalah tempat untuk kegiatan tasyji’ al-lughah dan siraman 

hadits. Pelaksanaan dari kedua kegiatan ini ssbenarnya sama, 

yaitu murid yang bertugas maju ke depan audiens untuk 

membacakan mufrodat/ hadits yang kemudian ditirukan oleh 

seluruh jama‟ah. Hanya saja keduanya berbeda dalam waktu 

pelaksanaannya, tasyji’ al-lughah dilaksanakan setelah shalat 

dhuhur dan siraman hadits setelah shalat ashar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Check List 

Nama Sekolah   : 

Alamat Sekolah   : 

Hari/ Tanggal Dokumentasi : 

Tempat  : 

No.  Uraian  Ada  Tidak 

ada 

1. Kurikulum Mata Pelajaran 

Bahasa Arab di SMP Islam Al 

Azhar 29 BSB Semarang 

  

2. Buku Pedoman Kegiatan 

Pembiasaan Berbahasa Di 

SMP Islam Al Azhar 29 BSB 

Semarang 

  

3. Hasil Belajar Bahasa Arab 

Murid SMP Islam Al Azhar 

29 BSB Semarang 

  

 

 

 

 

 



 Lampiran  15 

Nilai hasil belajar bahasa arab  

a. Kelas 7 Al-Fatihah 

Tabel  4.3. Nilai Bahasa Arab Kelas 7 ( Al-Fatihah) 

No  

Nama 

Nilai  

rata-rata  

1 Akbar Satria Pratama 80 

2 Anindita Vania K. 82 

3 Armada Bintang Bahari 90 

4 Athallah Rizqi Rahardian 78 

5 Avril Aurelia Wati R.P. 78 

6 Beal Royston 80 

7 Davin Risyad Raffi 80 

8 Feyzal Dafly Ferechan 80 

9 Mahameru Gahzy Bintang M. 80 

10 Meutia Rahma Cahyani 98 

11 Muchammad Nouval Maulana 

Ali 

76 

12 Muhammad Saktianto 78 

13 Muhammad Yafiq Alfaro 80 

14 Naufal Eka Pradipta 76 

15 Nisrina Agfa Fadila 80 

16 Reza Fatih Muhammad 76 

17 Rizqi Haidar Rafi 76 

18 Sahila Susan Kamila 88 

19 Salima Galih Raihana 80 

  Jumlah 1536 

  Rata-rata 80,84 



  Nilai Terbesar 98,00 

  Nilai Terkecil 76,00 

 

b. Kelas 7 Al- Baqarah 

Tabel  4.4. Nilai Bahasa Arab Kelas 7 ( Al-Baqarah) 

No Nama Nilai  

rata-rata  

1 Adhita Rahmadinda P. 90 

2 Alvina Diana Setyowati 78 

3 Alzena Raisya Davina 82 

4 Auralia Anisah N.  76 

5 Belinda Mahardika Rizqiani A. 92 

6 Elraiya Raafi Pranadya 76 

7 Ernst Islamic Raya 76 

8 Fabrian Kresna Octo Setiawan 78 

9 Gafar Arsyil Munandar 76 

10 Gayuh Hadi Kuntawijaya 76 

11 Handy Ananda Abdul Aziz 76 

12 Iqbal Rizqi Maulana 90 

13 Khansa Pragiwaka Rizky 

Ramadhan 

76 

14 Mahardika Haryo Prasetya 76 

15 Maritza Khayyarah Alimah 80 

16 Muhammadrafi Arya Putra 76 

17 Muhammad Syaikhul Adib 76 

18 Natha Aulia Anindita 78 

19 Rafli Kurnia 80 

20 Sefia Dian Mulyaningrum 98 



  Jumlah 1606 

  Rata-rata 80,30 

  Nilai Terbesar 98,00 

  Nilai Terkecil 76,00 

 

c. Kelas 7 Ali Imron 

Tabel  4.5. Nilai Bahasa Arab Kelas 7 ( Ali Imron) 

 

No 

 

Nama 

 

Nilai  

rata-rata  

1 Abdul Ghony 88 

2 Alifia Nasswa Mahardika 94 

3 Amelia Aura Ramadhani 90 

4 Andiko Kusumo Buwono 76 

5 Amnnisa Dian Rizky R. 88 

6 Bawono Jati 82 

7 Fathia Aurelia Ariansyah 80 

8 Huda Putra Sanjaya 78 

9 Lintang Nurcardia Ramadhani 88 

10 Madina Zahra Wijaya 78 

11 Martein Viellarino Cortiaz 76 

12 Mohammad Nur Afrizal Pahlevi 88 

13 Muhammad Bfathan Atila 94 

14 Muhammad Sultan Rafif 

Marpaung 

86 

15 Naufal Muktafa Muhammad 76 

16 Rakhma Ramadhani Santoso 96 

17 Retno Ayu Pambayun 76 

18 Rifky Ilham Fauzandika 90 

19 Vidjay Naufal Dzaky 80 



20 Widya Adi Dwi Kurniawan 94 

  Jumlah 1698 

  Rata-rata 84,90 

  Nilai Terbesar 96,00 

  Nilai Terkecil 76,00 

 

d. Kelas 8 Al- Maidah 

Tabel  4.6. Nilai Bahasa Arab Kelas 8 ( Al-Maidah) 

No Nama Nilai  

Rata-Rata 

1 ABI ALANA 88 

2 AHMADANI MAHESWARA 88 

3 ARSZHETA LYONIS DWIE 

MARINNE 

89 

4 AYSHA AL AFIFAH 88 

5 CALLISTA PUTRI NABILA 88 

6 DZAKY NURIZKI WIBISONO 88 

7 FARENN 90 

8 HOPI FATTAN PRABASUKMA 88 

9 KEVIN ZAKI PRABOWO 90 

10 MUCHAMMAD HAIDAR 

ROSYID 

88 

11 MUHAMMAD ARDIAN 

MUBAROK 

91 

12 MUHAMMAD FAHRUL 

UTAMAPUTRA 

88 

13 MUHAMMAD RAYHAN 88 

14 NAUFAN ABDILLAH ZEIN 92 



15 NAZWA AZZAHRA IRAWAN 92 

16 NISRINA HANA DANISWARA 88 

17 RADITYA ARRIDHO 

RASYAAD 

88 

18 RASYID ILMI AL GHIFARY 89 

19 REISYA RAHMATUSYIFA 88 

20 REZA ZAKI HESA PRATAMA 88 

21 RIZQI ADITYA 91 

22 SALMA HILDA NUR 

HANIFAH 

88 

23 TASYA MAYFA ALITA 

NUGRAENI 

88 

24 YUSUF IZZUDDIN AL KARIMI 88 

  Jumlah 2137 

  Rata-Rata 89,03 

  Nilai Terbesar 91,67 

  Nilai Terkecil 88,33 

 

e. Kelas 8 Al- An’am 

Tabel   4.7. Nilai Bahasa Arab Kelas 8 ( Al- An’am) 

No Nama Nilai  

rata-rata 

1 ALMA NAILA SHAFA 

NASYWA 

88 

2 ALYA NASTITI NUGROHO 90 

3 ANANDA FAIQ MAULANA 88 

4 APRILYA AYUNING TYAS 88 

5 ARVA SUTTAN SALIH 90 



ROMILIAN 

6 AZRINA SURYA MAHESWARI 90 

7 BERLIANNE VIVIAN 

SALSABILLA 

88 

8 DAZWA BINTANG 

PRAYUDINANTA 

88 

9 FAIQ FAYZUL HAQ 88 

10 FAIZAH NURAIDA AHSANI 90 

11 JIHAN KUSUMAWARDHANI 88 

12 M. ARYA LUCKY WINANDI 88 

13 MOHAMAD SEBASTIAN 

HADINATA  

88 

14 MUHAMMAD ALI UWAIS 88 

15 MUHAMMAD ARDAN 

RAFFERTY 

88 

16 MUHAMMAD RAJENDRA 

HERTA 

88 

17 NIKKOTARO 88 

18 PRADIPHA ROSSYI 

WARDHANI 

90 

19 RADITYA ARDHI NUGRAHA 88 

20 RIZQI ABDULLAH 

BASWEDAN 

88 

21 SEFA IMANI KHANSA 88 

22 VEBRI DWITHA SAPUTRI 88 

23 ZAKI ALFARESI 88 

  Jumlah 2040 

  Rata-rata 88,70 

  Nilai Terbesar 90,00 

  Nilai Terkecil 88,33 



f. Kelas 8 Al-A’raf 

Tabel   4.8. Nilai Bahasa Arab Kelas 8 ( Al- A’raf) 

No Nama Nilai rata-

rata 

1 ABIMANYU DWI 

PANGESTU 

88 

2 AHMAD RAIHAN ANAFI 88 

3 ANDIKA AULIA PUTRI 

KARDIARITA 

88 

4 ARDANA FIKHAR PASHA 88 

5 ARKAN BINTANG 

REYHANDI 

90 

6 BINTANG ADHITYA 

WAHYUDI 

88 

7 DANAR DIAN WICAKSANA 88 

8 DIPA REYNARDI PUTRA 88 

9 GEMA WAHYU PATRIYA 88 

10 M. FAUZAN RIADI AL 

PAKIZI 

88 

11 M. JOHAN PRIMA 

WARDANA 

88 

12 MAZAYA AZMI ZAHIRA 90 

13 NABILAH PERMATA DANI 91 

14 PAXIA ARYZZA TANVASY 88 

15 RANA ULIN DAFFA 89 

16 RANGGA FARHAN 

AHMADA 

88 

17 RYAN RAFI PRADANA 88 

18 SALMAA CANTYA PUTRI 88 



19 SHANDY PRADANA 90 

20 SHEYLAMITA NURALIA 90 

21 SYADZA ARDELIN 

MAURILLA NEVASYA 

88 

22 VALMAY XELINA MUSTAIN 88 

23 ZAHRA MUFIT SALSABILA 90 

24 ULFI LAILATUL M. 88 

  Jumlah 2132 

  Rata-rata 88,82 

  Nilai Terbesar 90,67 

  Nilai Terkecil 88,33 

 

g. Kelas 9 At-Taubah 

Tabel   4.9. Nilai Bahasa Arab Kelas 9 ( At- Taubah) 

No Nama Nilai  

rata-rata 

1 ACHMAD MUHAMMAD 

FARID 

88 

2 ADIENDA SALWA AL 

AKHFA 

88 

3 AHMAD ABDULLAH AL 

WAHIDI 

91 

4 ALDYNUSWHA SUA SAID 89 

5 ALIKA FAIRUZ SYIFA 88 

6 AMANDA PRAWITA  

NINGRUM 

88 

7 ATIQ FAKHRY AZIZY 88 

8 BINTANG AKBAR 

DEWANTARA 

88 



9 CAPELLA SABRINA 

HARSONO 

88 

10 CECEP M. SYUKRON 88 

11 DAVIN FARIS ABQORI 88 

12 DEA ZAHRA 

KHAIRUNNISA 

88 

13 DEVI NUR PUSPITASARI 88 

14 EVELYN OKTA FEBRYANY 88 

15 FAYYAZA ZAHIA 

AMMARA 

88 

16 JUSTIN ALAN 

PRAMUDHITA 

88 

17 MALAHAYATI TIARA 

PRASETYA 

88 

18 MUHAMMAD ARSYL 

MUCHARAMMADI 

88 

19 MUHAMMAD RAIHAN 

PRADANA 

88 

20 MUHAMMAD ZAKY 

FIRDAUS 

93 

21 NABILA TRISNA 

KHAIRUNNISAA 

88 

22 RAFLI MAULANA ZAIN 88 

23 RIGGI IKHWAN 

TRIANGGULUM 

88 

24 ROMERO MAULANA 

REZACKY 

88 

25 RUMEILA HASNA 

TSUROYYAA 

88 

26 SULTHAN ATHALLAH 

MAULANA JOGIARTO 

88 

27 SYARIFAH NANDHIA 88 

28 TASYAWALA RAHMIKA 

RATU DEVI 

88 



29 WILDAN ZAIDANI DJAMIL 88 

  Jumlah 2569 

  Rata-rata 88,60 

  Nilai Terbesar 92,67 

  Nilai Terkecil 88,33 

 

h. Kelas 9 Yunus 

Tabel   4.10.  Nilai Bahasa Arab Kelas 9 ( Yunus) 

No Nama Nilai rata-

rata 

1 ADELINA RIZKI AMALIA 88 

2 AGUNG PUTRA PRASETYO 88 

3 ASTRID FEBRIANA 

ARTAWIDYA 

88 

4 ASYA MUHAMMAD CHARIS 

PUTRA PERDANA 

88 

5 AUDIFA MOZA MAGHFIRA 89 

6 DAVINDRA ATHALLAH 

PRABASWARA 

88 

7 DIANDRA INDIRA KAYLANA 92 

8 DIPTYA PUNGKASWARA 

MARANELLO 

88 

9 DIVA NABILA AULIAPUTRI 88 

10 DZAKY SYUJA MUFADHAL 

KHAIRULLAH 

88 

11 FADHILAH RIZQI 

RAMADHAN 

88 

12 FAIZ PUTRA AR-RASYID 88 

13 FEBRIAN SAHRUL ALIM 88 



14 IQLIMA ARUMA ZACHRANI 88 

15 IZA TEGAR AZ ZAHRA 88 

16 LATIFAH MAULIDATIL 

ULYA 

90 

17 MARITZA SHABIRAH 

KHAIRUNNISA 

88 

18 MATIN HERDINATA 88 

19 MUHAMMAD ALDI KUSUMA 

ATMAJA 

88 

20 MUHAMMAD HANOFA 

REVTIAN 

88 

21 MUHAMMAD NADINE 

ZUHDAN AZRA 

88 

22 RESIANDRA BIMA SABELA 88 

23 RM. HENDRATAMA RAFI 

SATRIA 

88 

24 SABRINA ANGGRAINI 

SHAFA 

88 

25 SAKINAH SAID 88 

26 SALSABILA ARSANDA 

LATIFA 

89 

27 SAVERO PRAMUDIKA ARYA 

WIBOWO 

88 

28 WIFAQ FEBRIANTO 88 

29 YOVITA DIAH LESTARI 88 

  Jumlah 2569 

  Rata-rata 88,57 

  Nilai Terbesar 92,00 

  Nilai Terkecil 88,33 
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