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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 الشكرو 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
الغر الميامين ،و التابعين و من تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد .
فقد من الله تعةيم بااإلنتهاء من إعداد هذا البحث ،فله سبحانه الهج بالحمد و الثناء ،فلك
الحمد ياربي حتي ترض ى ،على جزيل نعماتك و عةيم عطاعتك .بعد حمد الله تعالى ،أقدم الشكر و تقدير
إلى الذين كانو اليهم المشاهمة في عملية صناعة هذا البحث إلى خير الوجود و لم يبخل أحدهم بش يء
طلبته من العلوم و المعلومات و لهم أجرا ،و لم يكن يحدوهم إال العمل بالجاد املخلص .منهم :
 .0فضيلة المكرم األستاذ الدكتور إنسينيور غوناوا بودييانتو كرئيس بجامعة محمدية
يوكياكرتا.
 .0فضيلة المكرم األستاذ دكتور سورينطو كعميد لكلية تعلىم اللغة بجامعة محمدية
يوكياكرتا.
 .0فضيلة المكرم األستاذ تلقيس نوردينتو الماجستير قسم تعلىم اللغة العربية كلية
تعلىم الغة بجامعة محمدية يوكياكرتا.
 .0مشرف البحث العلمي األستاذ نانانج جوكو بروروانتو الماجستير.
 .2جميع األساتيذات في قسم تعلىم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا.
 .1ألبي وأمي اللذان يربياني بتربية إسالمية و يأدباني بأحسن التأديب و يراعيان برعية
حسنة ،فجز الله لهما بأحسن الجزاء المضاعف في الدنيا و األخرة.
 .2فضيلة المكرماألستاذ إندركو هنى كمدير معهد اإلسالم يوكياكرتا.
 .8قدم الباحث بكل شكر و التقدير إلى األساتذ و األساتذة في معهد اإلسالم يوكياكرتا.
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 .0أختي و أخي الكبير املحبوب ( نور فرد أنغيني  , S.Pd,نور خلفة الله  , S.Fil,محمد نور
سدم  ) S.Pd,الذي قد أعطى الحماسة و مساعدة إلى الباحث.
 .02جميع األصدقاء و الصديقات االعزاء في قسم تعلىم اللغة العربية للمرحلة الدراسية
 0200خاصة.
شكر الباحث لكم شكر جزيال و جزاكم الله أحسن الجزاء .رجا الباحث أن
يكون هذا البحث نافعا للباحث و للقراء عموما.
يوكياكرتا 0 ،مايو 0208
الباحث

مصباح المعمر
02002802202

IX

محتويات البحث
إقرار الطالب I ..............................................................................................................................
مذاكرة موافقة II ..........................................................................................................................
ورقة االعتراف III ..........................................................................................................................
ّ
الشعار IV......................................................................................................................................
اإلهداءV .......................................................................................................................................
ّ
التجريد VI.....................................................................................................................................
كلمة الشكر و التقدير VIII ..........................................................................................................
محتويات البحث X .......................................................................................................................
قائمة الجدوال XIII ......................................................................................................................
الباب األول 1 ................................................................................................................................
المقدمة1 .....................................................................................................................................
أ .خلفية البحث 1 ...........................................................................................................
ب .تحديد المشاكل 4 ...........................................................................................................
ج .أهداف البحث 4 ...........................................................................................................
د .أهمية البحث 5 ...........................................................................................................
ه .حدود البحث 5 ...........................................................................................................
و .هيكل البحث 6 ...........................................................................................................
ز .الدراسة المكتبية 7 ...........................................................................................................
ّ
الباب الثاني 11 ............................................................................................................................
اإلطار النظري11 .........................................................................................................................
أ .اإلطار النظري 11 .................................................................................................................
ّ
11 ........................................................................................................
فعالية
.1
ّ
 .2الالمنهجية اللغة العربية في مدرسة الدينية معهد اإلسالم 11 .......................................
 .1مهارة الكالم اللغة العربية 11 ............................................................................................
بّ .
الصورة ّ
العامة بمعهد اإلسالم يوكياكرتا 25 .......................................................................
X

أ .الموقع والدولة الجغرافية 25 ...........................................................................................
ب .التاريخ الوقوف و العملية التنمية 27 ...............................................................................
ج .رؤية ورسالة معهد اإلسالم يوكياكرتا 21 ..........................................................................
د .الهيكل و المنظمة 22 ........................................................................................................
ه .األنشطة اليومية لطالب المعهد 11 ...............................................................................
و .المالحظة و12………..…………………………………………………………………………………………….
ز .حاالت المدرس ,الطالب و الموظف 11 ............................................................................
ح .الوسائل و الخزائن 45 ......................................................................................................
الباب الثالث 51 ...........................................................................................................................
منهجية البحث 51 .......................................................................................................................
أ .مدخل البحث و نوعه 51 ..................................................................................................
ّ
ب .الطريقة و أدوات جمع البيانات 51 ...................................................................................
 .1المالحظة 51…………………………………………………………………………………………………….
 .2المقابلة 52 ....................................................................................................................
 3.الوثائق 51 ...................................................................................................................
 4.اإلختبار 51 ...................................................................................................................
ج.
د.
ه.
و.

المكان والمبحث البحث 54…………………………………………………………………………………. .
متغير البحث 54 ........................................................................................................
طريقة تحليل البيانات 55 .................................................................................................
صحة البيانات 55 ........................................................................................................

الباب الرابع 57 ............................................................................................................................
عرض البيانات و تحليلها57 ........................................................................................................
ّ
ّ
ّ
العربية 57 ...................................................................
أ .تنفيذ األنشطة الالمنهجية اللغة
ّ
ّ
ّ
العربية 57 ...............................................
 1.أهداف و مقاربة األنشطة الالمنهجية اللغة
 2.المعلم 52………………………………………………………………………………………………………..
 3.الطالب 61 ...................................................................................................................
 4.المادة 64 .......................................................................................................................
ّ
ّ
ّ
العربية 67 .........................
 5.المنهج أو استراتيجية في عملية التعليم الالمنهجية اللغة
XI

 6.التقييم 62 ...................................................................................................................
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية 71 .......
العربية فى ترقية مهارة الكالم اللغة
ب .فعالية األنشطة الالمنهجية اللغة
ج .دوافع الالمنهجية و عوائقها 75 ........................................................................................
ّ
ّ
ّ
العربية و هي 75 ............................... :
 1.العوامل الداعمة فى األنشطة الالمنهجية اللغة
ّ
ّ
ّ
العربية و هي 71 ................................:
 2.العوامل العوائق فى األنشطة الالمنهجية اللغة
الباب الخامس 11 ........................................................................................................................
الخاتمة 11 ...................................................................................................................................
12 ........................................................................................................
أ .النتائج
ب .اإلقتراحات و المدخالت البحث…………………………………………………………………………14
 1.لمدير المعهد……………………………………………………………………………14…...……………..
ّ
ّ
الدينية14 .......................................................................................... .
لمدبر المدرسة
2.
ّ
 3.لمعلمين معهد اإلسالم14 ............................................................................................ .
 4.لطالب معهد اإلسالم15 ............................................................................................... .
ج .كلمة اإلختتام

16 ........................................................................................................

المراجع 17 ..................................................................................................................................
المالحق 21 ..................................................................................................................................

XII

قائمة الجدوال
جدوال 1

 :هيكل المنظمة معهد اإلسالم يوكياكرتا

جدوال 2

 :األنشطة اليومية لطالب المعهد
ّ
ّ
 :حاالت المعلم و المظف فى معهد اإلسالم يوكياكرتا

جدوال 4

 :حاالت الطالب في معهد اإلسالم يكياكرتا

جدوال 5

 :جدول الطالب مستوى العالية

جدوال 6

 :جدول الطالب مستوى الثناوية

جدوال 7

 :حاالت الطالب مدرسة الدينية في معهد اإلسالم يكياكرتا

جدوال 8

 :فصل الوسطى 3

جدوال 9

 :فصل العلي

جدوال 11

 :فصل الجامعة

جدوال 11

 :أنواع الوسائل التي فى معهد اإلسالم يوكياكرتا

جدوال 12

 :حجرة الطالب

جدوال 13

 :غرفة الفصل

جدوال 14

ّ :
الحمام

جدوال 15

 :الخزائن

جدوال 16

 :الحوار مع أندرينى و رزقى و رنى

جدوال 17

 :الحوار مع أندرينى و رزقى و رنى

جدوال 18

 :الطالب التي في مدرسة الدينية وسطى  3و عليى 2

جدوال 19

 :القائمة مدرسة الدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا

جدوال 21

 :النتئج من اإلنجازات الطالب بمعهد اإلسالم يوكياكرتا

جدوال 3

XII

جدوال 21

 :قائمة الطالب الذي حصل على النتيجة أعلى من 81

جدوال 22

 :قائمة الطالب الذي حصل على النتيجة أدني من 81

XIII

