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 عميد كلية تعليم اللغات     -:  املرفقات

 رتاجبامعة حمّمدية يوكياك       

 السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاتو

إليو يف البحث،  بعد القراءة و البحث و التفتيش و اإلصالح و معاجلة ما حيتاج

 فتبني بأن البحث الذي قّدمتو الباحثة

 : ديين مشيطة لندرينا وايت  اإلسم

 31241931122:  رقم القيد

: ترقية مهارة الكالم باملناظرة العربية ملستوي الثاين قسم تعليم اللغة  املوضوع

  3128/ 3127 اجلامعيرتا. العام ّمدية يوكياكالعربية جبامعة حم

الشروط الالزمة لتقدًن إيل كلية تعليم اللغة يف قسم تعليم اللغة العربية قد توّفرت 

 جبامعة حمّمدية يوكياكارتا و للحصول علي درجة العلمية يف تعليم اللغة العربية. 
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و أرجو منكم تقدًن ىذا البحث يف جملس املناقشة و لكم الشكر و التقدير و 

 البحث.  نفعنا اهلل البحث لكل من يهتّم مبوضوع ىذا

 و السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاتو  

  3128مبريديس 25يوكياكارتا، 

 مشرف البحث

 

 تلقيس نور دينتو
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ىذا البحث حتت املوضوع: ترقية مهارة الكالم باملناظرة العربية لطالب مستوى 
  3127/3128 جلامعيحمّمدية يوكياكرتا العام االثاىن قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

 -و الكاتبة:

 : ديين مشيطة لندرينا وايت   اإلسم

  31241931122:  رقم القيد

 مجلس المناقشة

 التوقيع    الوظيفة    اإلسم  رقم 

 .............  رئيس املناقشة تلقيس نوردينتو املاجستري  2

 ..............  املناقش األول      3

 .............  املناقش الثاين      4

  3128مبري ديس 25يوكياكرتا، 

 عميد كلية تعليم اللغة 

 

 نتو اد. سوري

2:84173:3121212:4113 
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 الشعار

 

، اسِ ي النَ لَ عَ  ةَ اسَ يَ الر   زِ حتَُ  و املالَ  لمَ العِ  اةِ يَ  احَ ب يف طلُ أُ "
 ةُ ام  العَ  وَ  لمِ العِ بِ  كَ لُ ض  فَ ت ُ  ةُ اص  الَ . فَ ام  عَ  وَ  اص  خَ  نيَ م بَ هُ ن   أِلَ 

 "املالِ بِ  كَ لُ ض  فَ ت َ 

 )املقتطفات(

“Carilah ilmu dan uang di hidupmu yang 

akan menjadikan mu berkuasa diantara manusia, 

karena keduanya antara orang berilmu dan 

orang bodoh. Maka orang berilmu akan 

menghargaimu karena ilmu, dan orang bodoh 

akan menghargaimu karena uang”. 

(Petikan-petikan hikmah) 
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 "للجامعة احملبوبة "جامعة حمّمدية يوكياكرتا 
  لوالدّي احملبويب(Ibu Kunaeni dan Abah Nur Efendi)  
 ألخيت الشقيقة    (Perintiyas Zulfiah Nabila)  
 ألخي الشقيش  (Juang Muhammad Adhil Efendi dan Kaesa Fatihul Haq 

Efendi)  
 جلميع األساتيذ و األستاذات الكرام 
  جلميع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية 
  جلميع األصدقاء يف جامعة حمّمدية يوكياكرتا 
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 كلمة الشكر و التقدير

 بسم اهلل الّرحمن الرحيم

ّدم هلل شكرًا، علي نعٍم ال يستطيع هلا حصرًا. ندعوه سبحانو جديٌر بنا أن نق

وتعايل لياًل و هنارًا، ُمناجيو من يعلم السر  و اجلهَر كما ال يدعو لساين. الصالة و 

السالم علي خري الوري، و أمجلهم صربًا، و أحسنهم يف األويَل و اأُلخَري، نبيُنا حمّمِدن 

 ي بعث اهللُ بشريًا و نذيرًا. أماّ بعدالذي كان هلل عبًدا شكورًا، الذ

أشكر اهلل علي إمتام ىذا البحث مبوضوع " ترقية مهارة الكالم باملناظرة العربية 

 ّمدية يوكياكرتا العام اجلامعيلطالب مستوي الثاين قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حم

3127 /3128  " 

 متام ىذا البحث: أقول شكرا جزيال إيل مجيع األشخاص الذين ساعدو إل

 رتاانتو كرئيس جامعة حمّمدية يوكياكفضيلة املكرم الدكتور غوناوان بودي .1

 رتاليم اللغات جامعة حمّمدية يوكياكفضيلة املكرم الدكتور سوريانتو كعميد كلية تع .2

ة العربية فضيلة املكرم األستاذ تلقيس نوردينتو املاجيستري كرئيس قسم تعليم اللغ .3

 رتا و كمشرف البحث العلمي حمّمدية يوكياك جبامعة
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ة الغربية جبامعة حمّمدية املكرمون مجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم تعليم اللغ .4

 رتا يوكياك

 فضيلة املكرم والديّا احملبوبان أليب نور إيفندي و أّمي كونني  .5

 فضيلة احملبوب لطفي ستيادي سنتوسا .6

ة العربية جبامعة اء و الصديقات األعزّاء يف قسم تعليم اللغاحملبوبني مجيع األصدق .7

   3124رتا خاصة شعبة اللغة العربية حمّمدية يوكياك

شكرت الباحثة شكرا جزيال و جزاكم اهلل أحسن اجلزاء يف الدين و الدنيا و 

األخرة. و رجت الباحثة أن يكون ىذا البحث نافعا للباحثة خاصة و للقرّاء عاّمة. آمني 

 يا رّب العاملني. 

  3128ديسمبري  25يوكياكرتا، 

 الباحثة

 

 ديين مشيطة  

31241931122       
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 التجريد

ة العربية جبامعة حمّمدية ترتكز مهارة الكالم الطالب مستوي الثاين قسم تعليم اللغ
و لتكون ماىرا يف وبتو اليت تكون خلفية ىذا البحث، رتا علي نقصانو و صعيوكياك

بّد أن يعديها بالتمرين أو التدريب املستمّر. مهما ىناك الدروس الاصة الكالم ال
أىداف ىذا البحث يل إيل ماّدة و قليل يف عملية. لتدريب مهارة الكالم، ولكنها مت

ملعرفة عملية املناظرة العربية خارج الفصل و ملعرفة فعالية املناظرة العربية يف ترقية مهارة 
 رتا. ة العربية جبامعة حمّمدية يوكياكاين قسم تعليم اللغالكالم لطالب مستوي الث

ىذا البحث من نوع البحث الوصفي باملدخل الكّمي أو البحث امليداين. أما 
اجملتمع يف ىذا البحث يعين مجيع الطالب فصل أ مستوي الثاين قسم تعليم اللغة العربية 

. إستخدم الباحثة جلمع البيانات ابطال 32كياكارتا. و عدد العينة قدر جبامعة حمّمدية يو 
 باملالحظة و اإلستبانة و املقابلة و اإلختبار و التوثيق. 

( أن املناظرة بالعربية يساعد الطالب فصل 2تدل نتيجة ىذا البحث فيما يلي: )
( ىناك فرق كبري بني فصل الضابط 3ربية و يف ترقية مهارة الكالم. )التكلم اللغة العيف أ 

 مقبولة Ha مردودة و Hoفالالصة أن . و فصل التجرييب

             المناظرة العربية، مهارة الكالمالكلمة المفتاحية: 
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ABSTRAK 

Latar belakang dari skripsi ini adalah pada umumnya kemampuan 

berbahasa Arab atau maharotul kalam bagi mahasiswa semester dua Program 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang masih 

kurang lancar. Sedangkan, untuk bisa lancar berbahasa, perlu adanya pembiasaan 

dan latihan yang berkelanjutan. Walaupun didalam kelas sudah ada beberapa mata 

kuliah yang menambah bahkan melatih kemampuan berbahasa, tetapi mata kuliah 

tersebut lebih banyak yang condong kepada materi, namun kurang adanya 

pembiasaan  karena kurang nya pembiasaan berbahasa atau Bi’ah Lughowiyyah. 

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan debat 

berbahasa arab di luar kelas dan untuk mengetahui efektivitas penerapan debat 

berbahasa Arab dalam meningkatkan maharotul kalam untuk mahasiswa semester 

dua Program Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Adapun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitan eksperimen (Experimental Research). Populasi dalam skripsi ini adalah 

seluruh mahasiswa semester dua Program Pendidikan Bahasa Arab Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, dan sampel yang diambil adalah kelas A dengan 

jumlah  21 mahasiswa. Peneliti menggunakan teknik pemngumpulan data seperti 

observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.  

Hasil dari skripsi adalah sebagai berikut: (1) Pembiasaan berbahasa 

dengan latihan debat berhasa Arab dapat membantu mahasiswa dapat 

melancarkan berbicara bahasa Arab atau maharotul kalam. Hal ini dapat dilihat 

dari antusias mereka dalam mengikuti kegiatan debat berbahasa Arab tersebut. (2) 

terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kelas eksperimen yang mendapat 

perlakuan dengan  kegiatan debat berbahasa Arab dan kelas kontrol yang tidak 

mendapat perlakuan kegiatan debat berbahasa Arab  dengan kesimpulan 

bahwasanya Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kata Kunci: Debat berbahasa Arab, Maharotul Kalam. 
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