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 الباب األول 

 مقدمةال
 

 خلفية البحث .أ

ّ
 
ّفاعلّاالجتماعيّاليومي،ّسواءّبينّاألفرادّمعتصالّوالصلةّفيّالتّ غةّهيّوسيلةّلإلالل

1ّّاألفرادّمعّاملجتمعاتّاملحليةّواملجتمعاتّمعّبعضّالدول.ّاألفرادّو
 
غةّهيّبمعنىّآخرّالل

ّوسيلةّللتّ 
 
ّ 2إلنسان.اتيّتنتجهاّأدواتّخطابّواصلّبينّأفرادّاملجتمعّفيّشكلّرموزّالصوتّال

ّ
 
غةّأيضاّهيّأداةّاتصالّتستخدمّللتفاعلّمعّبعضهاّالبعضّوتستخدمّلفضحّاألفكارّمنّالل

3ّاألفكارّالتيّتوجدّفيّالعقلّإماّأعربّعنّطريقّالكالمّأوّالكتابة.

ّاميةّيعلاألهدافّالت
 
ّاإّلغةّالعربيةّلمّتفلتّمنّاألربعّالمهاراتّلل تماعّسوهيّمهارة

الكالمّهيّواحدةّمنّأنواعّالمهاراتّاللغويةّّمهارةالكتابة.ّومهارةّالكالمّومهارةّالقراءةّومهارةّ

ّ
 
ّالتيّتريدّتحقيقهاّفيّتعلمّالل

 
مطالبةّإتقانّ غةّالعربية،ّمهارةّالكالمّغةّالحديثةّبماّفيهاّالل

ّ
 
ولذلكّإماّمدارسّاإلسالمّوالمدارسّالعامةّمطالبةّّ 4,غةبعضّجوانبّوقواعدّاستخدامّالل

 بتجهيزّنفسهاّبمناهجّدراسيةّمالئمة.

راسيةّواألنشطةّالالمنهجية,ّمناهجّم،ّهناكّنشاطانّهماّمناهجّالد ّعلىوفيّمجالّالت

تنفيذهاّّجرّيميةّوالتيّتعلىاهجّالتراسيةّهيّسلسلةّمنّالعملياتّفيّسياقّتنفيذّالمنالد ّ

                                                           
1 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pembelajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 187. 
2 Drs. Ahmmad Muhtadi Anshor, M.Ag, Pengajaran Bahasa Arab Media da Metode-
metodenya,(Yogyakarta:Suksess Offset,2009), hlm. 6. 
3 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(UIN Maliki Press:2011), hlm. 3. 
4 Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab,….(hal 88) 
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ّت ّعلىكمساهمة
 

ّالال ّأن ّحين ّفي ّجوانبّمية, ّتطوير ّأجل ّمن ّهها ّنشا ّتضطلع ّهي منهجية

 5المعينةّمنّالمناهجّالدراسيةّالتيّتجريّاالضطالعّهها.

وتهدفّاألنشطةّالالمنهجيةّإلىّتمكينّالطالبّمنّتطويرّقدراتهمّومواهبهمّومهاراتهمّ

ّسواءّفيماّيتعلقّبتطبيقّالمعرفةّالمكتسبة  املجاالتّخارجّاملجالّاألكاديمي،فيّمختلفّ

ّقادرةّعلىّإتقانّالميةّلديهاّرؤيةّورسالةّعلىياكرتاّكمؤسسةّتيوكمعهدّاإلسالمّ
 
غاتّل

ّالعربيّ  ّواإلنجليزية،األجنبية ّ ة
 

ّالال ّبعضّاألنشطة ّوتطويرّوتنظيم ّتوجي  ّأجل ّمن منهجية

6ّطابةالخّمدرسةّالدينيةّباللغةّالعربية,ّفرقةّالعربيّوّلمينّمثلياتّومواهبّالمتعإمكان

ّمدرسةّالد ّاألنشطةّ
 
هوّواحدّمنّالبرامجّالممتازةّالموجودةّفيّّةغةّالعربيّ ينيةّبالل

اعةّاألحديومّّوّتقامّالبرنامجّكل ّّيوكياكرتاالمعهدّاإلسالميةّ مساء.11.15ّّحتي16.11ّّّفيّالس 

ّيّومنّالمتوقعّهذاّالبرنامج
 
يّالفصلّةّسواءّفبيّ غةّالعّرستطيعّأنّيساعدّالطالبّعلىّتعلمّالل

بنشا ّّبيةلتدريبّاللغةّالعّرّمدرسةّالدينيةّباللغةّالعربيةهدفّبرنامجّوت1ّ.أوّخارجّالفصل

ذييكونّالهدفّّ)ممارسةّاللغة(.ّفيّهذّالحال
 
ينيةّمدرسةّالدّايتمّتحقيق ّفيّالالمنهجيةّّال

ّهوّأنّّباللغةّالعربية
 
ّالط

 
 ة.غةّالعربيّ البّقادرونّعلىّممارسةّاملحادثةّوالعرضّبالل

غةّالعربيّ ّالالمنهجيةاألنشطةّّمديرالسيدّإنداركوهاناّكا
 
ّالل معهدّّنيةيةّفيّمدرسةّالد 

ّّيوكياكرتااإلسالمّ
 
ّغةّبحيثّتميلّالدروسّالعربيةيعرضّإلىّأنّهذاّالمعهدّليسّالمعهدّالل

ّعندماّيطلبّمنهمّإلىّالتركيزّعلىّقدرةّعلمّ ّالعربيةّالسلبية. النحوّوالصرفّويسمىّأيضا

                                                           
5 Departemen Agama, Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama 
Islam,(Jakarta:Departemen Agama RI), hlm. 4. 
6 H. Endarko Hana, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 
Yogyakarta, Jumat 17 November 2017, Pukul 15.30-16.00 WIB 
7 Nadilva Elannisa, pengurus ekstrakurikuler bahasa arab di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren 
Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 20 November 2017 
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ّاإلجابةّعلىّاألسئلةّالعربيّ  ّولكن  ّأوّةّالمكتوبةّيمكنّأنّيفهموا ّيطلبّمنهمّالحوار ّعندما

8ّ.العربيةّالنشيطةّتكونّناقصا

ّيرىّالبّ يوكياكرتابنظرّنتائجّمالحظاتّالباحثّفيّالمعهدّاإلسالميةّ ّاّاحث,
 
البّلط

ّ ّايستمعون ّبنشا ّويشتركون ّمعهدّّالالمنهجيةألنشطة ّالدينية ّمدرسة ّفي ّالعربية غة
 
الل

الجملةّالتيّتتركبّمنّاإلسمّوّالفعلّوّالحروفّوّّهوّقدمذيّي,ّوكذلكّالموادّالاإلسالم

لمشرفّواالحوارّوّتطبيق ّمعّأصحاب ,ّيطلبّإلعطاءّمثال ,ّوكذالكّيطلبّالطالبّلصناعةّ

ّ
 
ّاهتماما ّالنصّتهتم ّالطالب ّنطق ّوالجيدّّلكيفية ّبالواضح ّنطق ّللطالب ّيمكن بحيث

ّّوالصحيح. ّّاألنشطةالطالبّالذيّحضرّفيّّولكن 
 
ّمدرسةّالدينيةّباللغةّالعربيةّفيّالفصلّإال

9ّّالطالبوهذاّواضحّمنّكشفّالحضورّقليل.ّ

ّ ّاألنشطة ّأهمية ّالد ّبمعرفة ّمدرسة
 
ّبالل ّالعربيّ ينية ّالكالم،ّةغة ّفي ولذاّ للطالب

ةلىّأيّمدىّالباحثّتحتاجّالبحثّإ ّّالالمنهجيةّفعالي 
 
ةّالكالمّمهاّرفيّتحسينّّةغةّالعربيّ الل

ةّّياكرتامعهدّاإلسالمّيوكمدرسةّالدينيةّللغةّالعربيةّفيّا راسي 
نةّالد  هذه2118ّّ–2111ّللس  ,ّ

ّتنفيذه ّتم ّقد ّالخطابة ّاألنشطة ّالباحثّألن ّيأخذ ّالخطوة ّلمدة ّالمدرسة ّهذه ّفي عّسبا

ّسنوات,ّوحتىّاآلن،ّالّيعرفّمعدلّنجاحّالبرنامج،ّوبالتاليّفإنّالحاجةّإلىّتقييمّالبرنامج.

غةّالعربيةّفيّتحّالالمنهجيةةّيلاهتمّالباحثّبرفعّعنوانّبحثّوهوّفعلذلكّا
 
سينّالل

ةّمهارةّالكالمّاللغةّالعربيةّفيّمدرسةّالد ّ راسي 
نةّالد  2111ّينيةّمعهدّاإلسالمّيوكياكرتاّللس 

–ّ2118. 

                                                           
8 H. Endarko Hana, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 
Yogyakarta, Jumat 17 November 2017, Pukul 15.30-16.00 WIB 
9 Observasi di Pondok Pesantern Al-Islam Yogyakarta dengan Nadilva Elannisa, Yogyakarta, 17 
November 2017, pukul 20.00-21.00 
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 تحديد المشاكل .ب

ّوبناءّعلىّالخلفيةّالبحثّأعاله،ّفإنّبحديدّالمشكلةّالتيّستعرفّفيّهذهّالبحثّهي:

غةّالعربيّ ّالالمنهجيةكيفّتنفيذّ .1
 
ّالل

 
ةّفيّمدرسةّغةّالعربيّ ةّفيّتحسينّمهارةّالكالمّالل

ّ؟ّالدينيةّمعهدّاإلسالمّيوكياكرتا

ةكيفّ .2 غةّالعربيّ ّالالمنهجيةّفعالي 
 
ّالل

 
فيّمدرسةّّةغةّالعربيّ ةّفيّتحسينّمهارةّالكالمّالل

 ؟ّينيةّمعهدّاإلسالمّيوكياكرتاالد ّ

غةّالعربيّ ّالالمنهجيةّماّهيّالعواملّالتيّتدعمّوّتثبط .3
 
مّةّفيّتحسينّمهارةّالكاّلالل

 ؟ّاللغةّالعربيةّفيّمدرسةّالدينيةّمعهدّاإلسالمّيوكياكرتا

 أهداف البحث .ج

1. ّ ّتنفيذ ّالعربيّ ّالالمنهجيةلمعرفة غة
 
ّالل

 
ّالل ّالكالم ّمهارة ّتحسين ّفي ّالعربة ّفيّيّ غة ة

 ينيةّمعهدّاإلسالمّيوكياكرتامدرسةّالد ّ

2. ّ ة ّفعالي  ّالعربيّ ّالالمنهجيةلمعرفة غة
 
ّالل

 
ّالل ّالكالم ّتحسينّمهارة ّفي ّالعربة ّفيّيّ غة ة

 ينيةّمعهدّاإلسالمّيوكياكرتامدرسةّالد ّ

غةّالعربيةّفيّتحسينّمهارةّالكاّلّجيةالالمنهلمعرفةّالعواملّالتيّتدعمّوّتثبطّ .3
 
مّالل

ّ
 
 ينيةّمعهدّاإلسالمّيوكياكرتاةّفيّمدرسةّالد ّغةّالعربيّ الل
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 أهمية البحث .د

1. 
ّّاحيةّعمليمنّالنّ 

 
غةّّةالالمنهجية،ّوخاصةّفيّغةّالعربيّ كمعيارّفيّتحسينّتعلمّالل

 
الل

ّ
 
ّالل ّالكالم ّمهارة ّتحسين ّفي ّالعربيّ العربية ّالدينيةغة ّمدرسة ّفي ّاإلساّلّة مّمعهد

 يوكياكرتا

ّاالنضبا ّفيّ .2 ّفي ّالبحثّمساهمة ّالنظريةّمنّالمتوقعّأنّيعطيّهذا ومنّالناحية

ّفيّ ّالمماثلة ّللبحوث ّوكذلكّمرجعا ّالكالم, ّمهارة ّمجال ّفي ّوخاصة ّالعربي املجال

 المستقبل.

 حدود البحث .ه

شكلةّأنّمولكيّيمكنّإجراءّهذاّالبحثّأكثرّتركيزاّوكمالّوعمق،ّفإنّالباحثّيعتبرّ

اّهذّاحثّيحدّمنّالمشاكلّفياليّفإنّالبّ بالتّ ّالبحوثّالمنقولةّتحتاجّإلىّأنّتكونّمحدودة،ّو

ّالبحث,ّوّالحدودّالمشكلةّهيّ:

غةّالعربيةّفيّالالمنهجيةةّوّتنفيذّتركيزّالبحثّحولّفعاليّ فيّهذاّالبحثّ, .1
 
تحسينّّالل

ّ
 
 معهدّاإلسالمّيوكياكرتاينيةّةّفيّمدرسةّالد ّغةّالعربيّ مهارةّالكالمّالل

ّونتائجّالمقابالت،ّوالمالحظاتّواالختبارات،ّوالتيّ .2 البياناتّفيّالتحليلّهيّالوثائق,

 سوفّتوصلّإلىّنتيجةّمنّهذاّالبحث.

 هيكل البحث .و

ّهيكلّالبهيكلّالبحثّتستخدمّلتقديمّوصفّمنهجيّوسهلّالفهمّللمناقشة حثّ,

لىّكتابةّهذاالبحثّالعلمّترتيبهاّبانتظامّعمكتوبّمنّأجلّتجنبّمناقشةّعبثاّفيّكلّباب،ّف

 النحوّالتالي:

ّ
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 بابّاألوّلال .1

بابّاألولّهوّالمقدمةّالتيّتتركبّمنّخلفيةّالبحثّوّتحديدّالمشاكلّ

ّالدراسةّ ّهيكلّالبحثّو ّالبحثّو ّالبحثّوّحدود ّأهمية ّأهدافّالبحثّو و

ّالمكتبية.ّ

ّال .2
 
 انيبابّالث

هذاّالبابّإلىّوصفّالنظريةّبعمقّبابّالثانيّهوّاإلطارّالنظري,ّيهدفّ

ّحولّالمتغيرّأوّالموضوعّالمدروس.

3. ّ
 
 الثالبابّالث

ّالمنهجيةّ بّمن
 
ّتترك ّالباب ّهذا ّفي ّالبحث, ّمنهجية ّالثالثّهو الباب

ّومصادرّ ّالبحث، ّوأدوات ّالبحث, ّتصميم ّعلى ّيحتوي ّمخطط البحث

ّ.اتالبياناتّوالبيانات،ّوإجراءاتّجمعّالبيانات،ّوخطواتّتحليلّالبيان

 ابعالبابّالرّ  .4

ّ ّالرابع ّوإالباب ّالبيانات، ّوصف ّنتائجّهو ّومناقشة ّالفرضية ختبار

 البحث،ّفيّهذاّالقسمّيحتويّعلىّنتائجّالبحثّوالتعرضّوفقاّلنهجّالبحث.

ّ

 البابّالخامس .5

ّالبابّالخامسّهوّ
 
ّالبابّاألخيرّال

 
ذيّيتضمنّذيّيحتويّعلىّالغالفّال

ّ ّمن ّاألخير ّوالجزء ّالختامية ّوالمالحظات ّواالقتراحات هذاّ االستنتاجات

ّالباحثّيتضمنّالمرفقاتّكشر ّلصحةّواكتمالّالرسالة.



7 
  

 الدراسة المكتبية .ز

بعدّالقيامّلمراجعةّالمكتبةّوّلتجنبّنفسّالبحثّأجرىّالباحثّلدراسةّالمكتبيةّ

 أجذّالباحثّوّهيعلىّبعضّبحثّالعلميّالمتعلقةّبالموضوعّالذىّ

ّممارسةّ .1 ّالمنهجية ة ّفعالي  ّالموضوع ّتحت ّواحدة ّأمالي ّلذلفى ّالعلمى البحث

مكسومّّعلىممارسةّفيّمدرسةّالعالية1ّّلترقيةّمهارةّالكالمّاللغةّالعربيةّفصلّ

,ّفىّذالكّالبحثّأردتّذولفيّلمعرفةّمدى2116ّّ-2115كرفياكّسنةّدراسيةّ

ةّالالمنهجيةّممارسةّالذىّعقدّفىّالمدرسةّالعاليةّ ّمكسومّعلىقدرةّالفعالي 

11ّممارسةّلترقيةّمهاوةّاللغةّالعربية.1ّفصلّ

البحثّالعلمىّفطريّإديّرفيكيّتحتّالموضوعّأنشطةّالخطابةّالمنبريةّباللغةّ .2

راسةّالتحليليةّفيّفصلّالعاشرّفيّمعهدّابنّالعربيةّفيّترقيةّمهارةّالكالمّالد ّ

,ّفيّذلكّالبحث2111ّ-2116القيمّللبناتّسليمانّيوكياكرتاّالسنةّالدراسيةّ

يعرفّأنّأنشطةّالخطابةّالمنبريةّباللغةّالعربيةّفيّترقيةّمهارةّالكالمّقدرةّعلىّ

مّا
 
مّالطالبّلتعل

 
للغةّالعربيةّوّقدرةّعلىّالطالبّلمعرفةّإضافةّالحماسةّتعل

 11كثيرمنّالمفردات.

                                                           
10 Zulfa Amalia W, berjudul Efektifitas Ektrakurikuler Mumarasah dalam meningkatkan 
ketrampilan berbicara bahasa arab kelas 1 mumarasah madrasah Aliyah ali maksum krapyak 
tahun ajaran 2015-2016 Mahasiswa Angkatan tahun 2012 jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN sunan kalijaga Yogyakarta, skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga 2016 
11 Putri Idha Rofika, berjudul Pengaplikasian kegiatan khitobah dengan bahasa arab untuk 
meningkatkan kemahiran berbicara untuk kelas 10 di pondok ibnu qoyyim putri sleman 
Yogyakarta, Mahasiswa Angkatan tahun 2013 jurusan PBA Fakultas Pendidikan Bahasa UMY 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Pendidikan Bahasa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016 
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ةّالمنهجيةّت .3 داتّمّالمفّرعلىالبحثّالعلمىّلكسوةّحسنةّتحتّالموضوعّفعالي 

لترقيةّمهارةّالكالمّطالبةّفصلّالمبتدأّمعهدّدارّاألمانةّسوكارجاّكندالّسنةّ

فىّذلكّالبحثّتظهرّعلىّأنّنتائجّالقيمةّالت2113-2112دراسيةّ ولّيّتمّالحصّ,

ةّمهارةّالكالمّتكونّفعالة.على بّوّنتائجّالتعلمّالمفرداتّلترقي   12هاّالطالبّطي 

ةّالمنهجيةّت .4 يلّتحتّالموضوعّفعالي 
 
مّلىعالبحثّالعلمىّلنورالفطريةّأوليةّالل

ّللبناتّ ّالقيم ّإبن ّمعهد ّطالب ّالعربية ّاللغة ّالكالم ّمهارة ّلترقية المفردات

اّعلىّتعلمّالمفرداتّلمساعدةّيوكياكرتا.ّفيّهذاالبحثّفإ نّالباحثّأكثرّتركيز 

ّللبناتّ ّالقيم ّإبن ّمعهد ّفى ّالعربية ّاللغة ّالكالم ّمهارة ّترقية ّفى الطالب

 13يوجياكرتا.

ولوكانتّهناكّمنّيبحثّعنّاألظرّبعضّالبحثّالعبعدّإعادةّالنّ  هيّّنشطةّالتيلمىّ,

ّ,ّوجدّالباحثّالفرقّبالبحثّالذىّاألنشطةّالالمنهجيةّاللغةّفىّالمعهد,ّولكنّالبدّأنّنعرف

ّفى ةّّهذّسيقدمّالباحث. ةّفعالي  دّالباحثّعلىّكيفي 
 
غةّالعربّالالمنهجيةالبحثّأك

 
يةّفيّالل

ّ
 
ّ.ةّفيّمدرسةّالدينيةّمعهدّاإلسالمّيوكياكرتاغةّالعربيّ تحسينّمهارةّالكالمّالل

                                                           
12 Kiswatun Khasanah, Efektivitas Pembelajaran Mufrodat Dalam Peningkatan Kemampuan kalam 
(ekspresi lisan) Santri Putri Kelas Mubtadi Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal 
Tahun Ajaran 2012/2013. skrip Jurusan Pendidikan Bahasa Arab FITK, Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga 2013. 
13 Nurul Fitriyah Awaliyatul laili, Efektivitas Pembelajaran Mufrodat dalam meningkatkan 
kemahiran berbicara bahasa arab santri pondok pesantren putri ibnul qoyim Yogyakarta, skripsi. 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga 2008. 


