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 إقرار الطالب

 أدناها: واقعأنا الم 

 مصباح المعمر:   اإلسم

 02002802202:  رقم القّيد

غة العربية في تحسي الالمنهجيةة يلافع:   الموضوع          
ّ
مدرسة ن مهارة الكالم اللغة العربية فيالل

 .0208 – 0202نة الّدراسّية الّدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا للّس 

في ( S-1)شروط النجاح لنيل درجة سرجانةالرسالة التي أحضرتها لتوفير شرط من  أقرر بأّن هذه

 الالمنهجيةة يلافعوعنوانها : ربية بجامعة محّمدية يوكياكرتا ,كلّية تعليم اللغات في قسم تعليم اللغة الع

غة العربية في تحسين مهارة الكالم اللغة العربية في مدرسة الّدينية معهد اإلسالم 
ّ
يوكياكرتا للّسنة الل

 .0208 – 0202الّدراسّية 

مستقيّل أّنها  ي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخر . وإذا أدعى أحدأخضرتها وكتبتها بنفس 

أّنها فعّل ليست من بحثي فأنا أتحّمل المسؤولية على المشرف أو على مسؤولّي كلية من تأليفه وتبين 

غة العربية بجامعة محّمدية يوكياكرتا. حررت هذا اإلقرار بناء ععلى تعليم اللغات في قسم تعليم الل

 رغبتي الخاصة واليجبرني أحد على ذلك.  

 

 

 

 

 

 0208مايو  0يوكياكرتا ,
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 رئيس قسم تعليم اللغة العربية     -:   الملحقة

 بجامعة محمدية يوكياكرتا      

 عليكم و رحمة الله و بركاته السالم

عد القراءة و البحث و التفتيش و اإلصالح و المعالجة ما يحتاجه في البحث ، فتبين بأن البحث الذي ب

 . قدمه

 مصباح المعّمر :  اإلسم

 02002802202 : رقم الطالب

غة العربيّ  الالمنهجيةفعالية  : الموضوع
ّ
غة العربّية في تحسين مهارة الكالم الل

ّ
ة في مدرسة الل

 0208 – 0202الّدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا للّسنة الّدراسّية 

غة الع
ّ
غقد توفرت اشروط الالزمة للتقديم إلى قسم تعليم الل

ّ
بجامعة محمدية  اتربّية كلية تعليم الل

غة العربّية
ّ
 .يوكياكرتا و للحصول على الدرجة العلمية في قسم تعليم الل

البحث في مجلس المناقشة و لكم الشكر و التقدير و نفعنا الله و البحث لكل  و نرجو منكم تقديم هذا

 .من يهتم بموضوع هذا البحث

 كم و رحمة الله و بركاتهيو السالم عل
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 .....   ل األو  المناقش  الماجستير نتوارو بو جوكو  انجنان .0

 .....   المناقش الثاني  راجي الفضيلة الماجستير .0
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 اإلهداء

 (ألبي و أمي Aris Sunardi & Noor Istiqomah  ذان يربيان بتربية إسالمية ويأدبان بأحسن
ّ
( الل

 .تأذيب و يراعي برعية حسنة ، فجزي الله بأحسن الجزاء في الدنيا و األخرة

 .لجميع أسرتي املحبوبون 

 .جميع األساتذ و األساتذات الكرام 

 ة.في قسم تعلىم اللغة العربيّ  جميع األصدقاء 

  بمعهد دار السالم كونتور فونوروغجميع األصدقاء 
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جريد
 
 الت

 

مصباح المعمر, فعالية الالمنهجية اللغة العربية في ترقّية مهارة الكالم اللغة العربية في مدرسة 

غة العربّية . بحث العل 0208 – 0202الدينّية معهد اإلسالم يوكياكرتا سنة الدراسية 
ّ
مي. قسم تعليم الل

غات بجامعة محّمدّية يوكياكرتا 
ّ
 . 0208كلّية الل

غة العربّية و اتهدف هذا البحث لمعرفة كيفّية عملّية أنشط
ّ
لى أّيِّ مدى فعالّية ة الالمنهجية الل

 رتا.اللغة العربية في ترقّية مهارة الكالم اللغة العربّية طالب معهد اإلسالم يوكياك الالمنهجية

ستتخدام حث العلمي و هي البحث الميداني باالباحث في كتابة هذا الب البحث الذي إستخدمه

حةة, طريقة الباحث في هذا البحث العلمي و هي المال  همستخدبيانات كيفي. أّما منهج الذي اتحليل ال

, و منهج ألنشطةيشارك عند امالحةة  مشاركة, بمعني أن الباحثالباحث و هي  هامالمالمةة التي إستخد

 التحرير و إمتحان الشفهي و مقابلة الحّرّية  المرشد. ع البيانات بشكل الوثائق, و إمتحانلجم

ها الباحث أّن عملّية أنشطة الالمنهجّية اللغة العربّية في مدرسة النتيجة من البحث الذي أعّد 

غة العر 
ّ
و عليى, و  0بّية طالب فصل وسطى الدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا في ترقية مهارة الكالم الل

 من  0و ذالك بعدد  82أكثرهم نالوا على النتيجة أعلى من 
ً
طالٍب, وعدد الطالب الذي نالوا على  02طابا

. 1بعدد  82نتيجة أدنى من 
ً
 طالبا

 

 

 .مفتاح الكلمة : الالمهجّية, اللغة العربّية, مهارة الكالم, فعالّية, مدرسة الدينية
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ABSTRAK 

Mishbahul Muammar. Efektivitas ekstrakurikuler Bahasa Arab terhadap keterampilan 

berbicara bahasa Arab di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al – Islam Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2017-2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler 

Bahasa Arab dan sejauh mana efektivitas kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Arab dalam 

peningkatan kemampuan berbicara bahasa Arab santri pondok pesantren Al-Islam 

Yogyakarta. 

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian 

lapangan dengan menggunakan analisa data kualitatif. Adapun metode yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah observasi, teknik observasi yang digunakan adalah 

observasi partisipasi, yaitu peneliti ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan 

mengamati kegiatan, tidak ikut serta dalam kegiatan, dan metode pengumpulan data yang 

digunakan berupa dokumentasi, tes tulis, tes lisan, dan interview bebas terpimpin. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa proses kegiatan Ekstrakurikuler 

Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta dalam 

peningkatan kemampuan berbicara bahasa Arab santri kelas wustho 3 dan ulya Pondok 

Pesantren Al-Islam Yogyakarta dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dapat ditunjukkan 

dengan hasil tes tulis dan tes lisan yang telah dilakasanakan pada tanggal 26 Maret 2018. 

Yang diikuti oleh semua santri yang berada di kelas wustho 3 dan ulya dan sebagian besar 

dari mereka mendapatkan nilai diatas 80 yaitu sebanyak 9 santri dari 15 santri, dan jumlah 

santri yang mendapatkan nilai dibawah 80 sebanyak 6 santri. 

 

 

 

 

Kata kunci : Ekstrakurikuler, Bahasa Arab, ketrampilan berbicara, Efektifitas, Madrasah 

Diniyyah 
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 كلمة الشكر و التقدير
 

الحمد لله على كل حال، و أشكر على فضيلة المتوال، و أسألة جزيل النوال، و الثبات في الحال 

و المال، وأصلى وأسلم على خير الصابرين الشاكرين محمد صلى الله علىه و سلم، و على اله و أصحابه 

 ين أما بعد .الغر الميامين، و التابعين و من تبعهم باحسان إلى يوم الد

فقد من الله تعةيم بااإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه الهج بالحمد و الثناء، فلك 

، أقدم الشكر و تقدير ىالحمد ياربي حتي ترض ى، على جزيل نعماتك و عةيم عطاعتك. بعد حمد الله تعال

وجود و لم يبخل أحدهم بش يء إلى الذين كانو اليهم المشاهمة في عملية صناعة هذا البحث إلى خير ال

 طلبته من العلوم و المعلومات و لهم أجرا، و لم يكن يحدوهم إال العمل بالجاد املخلص. منهم :

بجامعة محمدية  رئيسكبودييانتو فضيلة المكرم األستاذ الدكتور إنسينيور غوناوا  .0

 يوكياكرتا.

غة بجامعة محمدية فضيلة المكرم األستاذ دكتور سورينطو كعميد لكلية تعلىم الل .0

 يوكياكرتا.

قسم تعلىم اللغة العربية كلية ستاذ تلقيس نوردينتو الماجستير فضيلة المكرم األ  .0

 تعلىم الغة بجامعة محمدية يوكياكرتا.

 الماجستير. انتوو ر رو انج جوكو بنانمشرف البحث العلمي األستاذ  .0

 وكياكرتا.جميع األساتيذات في قسم تعلىم اللغة العربية بجامعة محمدية ي .2

ألبي وأمي اللذان يربياني بتربية إسالمية و يأدباني بأحسن التأديب و يراعيان برعية  .1

 حسنة، فجز الله لهما بأحسن الجزاء المضاعف  في الدنيا و األخرة.

 .معهد اإلسالم يوكياكرتاكمدير  إندركو هنىاألستاذ فضيلة المكرم .2

 .معهد اإلسالم يوكياكرتااألساتذة في األساتذ و  قدم الباحث بكل شكر و التقدير إلى .8
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, محمد نور   ,S.Fil,  نور خلفة الله   ,S.Pdأختي و أخي الكبير املحبوب ) نور فرد أنغيني  .0

 ( الذي قد أعطى الحماسة و مساعدة إلى الباحث. ,S.Pdسدم 

لغة العربية للمرحلة الدراسية جميع األصدقاء و الصديقات االعزاء في قسم تعلىم ال .02

 خاصة.  0200

 شكر الباحث لكم شكر جزيال و جزاكم الله أحسن الجزاء. رجا الباحث أن 

 يكون هذا البحث نافعا للباحث و للقراء عموما.
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