


  



  



  



  



  



  



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 البحث مستخلص

تعليم اللغة العربية يف الفصل اإلعدادى مبعهد السالم اإلسالمى  م، 2018، ليا رمحة دنىت سيغالنجيع
 سوعي ليلن.

 املاجستيمؤمن : الثاينمشرف ة، املاجستي ميمونة : األوىل ةشرفم 
 

 اللغة العربية، فصل إلعدادىتعليم، : الكلمات األساسية
 ال 1987 عام يف الداخلية اإلسالمية السالم مدرسة تأسست عندما إنشاؤه مت الذي" دادإع" فصل إن

 يف الدروس فهم يستطيعون الطالب كان  إذا وما يرام ما على يسي التعلم كان  إذا عما التساؤل إىل حباجة يزال
  .به القيام جدا املهم مناإلعدادى  الفصل يف التعلم عملية فإن ، لذلك .إياد طبقة

كيف .2، كيف أهداف التعليم اللغة العربية لفصل اإلعدادى مبعهد السالم اإلسالمى؟.1 أسئلة هذا البحث هي:
كيف طريقة التعليم اللغة العربية لفصل .  3، مواد التعليم يف الفصل اإلعدادى مبعهد السالم اإلسالمى ؟

 هد السالم اإلسالمى ؟اإلعدادى مبع
 األهداف مع تتفقالفصل اإلعدادىل  يف العربية اللغة تعلم عملية كانت  إذا ما وفهم معرفة إىل الدراسة هذه هتدف 

 مدرسة خلفية أخذ طريق عن وصفية حبث وطريقة نوعي منهج باستخدام نوعًيا حبثًا البحث هذا يعد .املتوقعة
 األستاذ رئيس املدرسة و  هو البحث هذا يف البيانات مصادر أما .اإلسالمي السالم الداخلية اإلسالمية أسعد
 طريقة وأماالسالم اإلسالمى سوعي ليلني  مبعهد اإلعدادى الفصل يفاللغة العربية و التالميذ  مادة علم قد الذي
 التقليل مرحلة هي املستخدمة البيانات حتليل طريقة و .والتوثيقى واملقابلة املالحظة فهي املستخدمة البيانات مجع

 يسهل مما حىت البيانات الجتماع البيانات عرض طريقة مث .هلا لزوم ال وجتاهل مهمة هي اليت األشياء على لرتكيز
 .البيانات حتقيق واآلخي .وتلخيصها حتليلها ليتم جيري ما لفهم

اإلعدادى لتزويد  الفصل يف ميالتعل منأهداف  (1ا يأيت: )استنتجت الباحثة مبأما نتائج هذا البحث 
 اللغةاال  العربية، إىل مستندة كلها  كانت  درسوها اليت املواد( 2) .التايل املستوى إىلالتالميذ يف تعليم اللغة العربية 

و املواده هو األساسية من اللغة العربية و التالميذ كثرة عن فهم املفردات و حفظها مث إستطاع التالميذ  .اإلجنليزية
اخلطوط  يستخدم الاإلعدادى  فصل يف ميللتعل التخطيطعن حيول اجلملة املفيدة مبفردات الىت حفظتها وأما 

 للدروس بالنسبة خاصة .التدريس تريد عندما واألمثلة املواد إلعداد فقط هو اإلعداد أن حيث ،اإلستعداد التعليم
 املستخدمة الطريقة( 3)اخلميس  إىل االثنني يوم من األسبوع يف دقائق ساعة 40ساعات وهو 14 هناك العربية،

 واحدة، طريقة على فقط يركز ال ميالتعل عملية يف ألنه ،اإلنتقائية الطريقة وأيضااملباشرة  طريقة ،احلديثة طريقة هي
 .ميالتعل عملية يف اللعبة أيضا ةاملعلمعرب  األحيان بعض يف
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Kelas I’dad yang telah dibuat pada saat Pondok Pesantren Assalam didirikan 

pada tahun 1987 tentunya masih perlu dipertanyakan apakah pembelajaran 

berlangsung dengan baik dan apakah murid bisa memahami pelajaran di kelas 

I’dad. Oleh karena itu, kegiatan proses pembelajaran di kelas I’dad sangatlah 

penting untuk dilakukan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “1. Bagaimana tujuan 

pembelajaran bahasa Arab kelas I’dad di Pondok Pesantren Assalam Al-Islamy?, 

2. Bagaimana pelajaran di kelas I’dad di Pondok Pesantren Assalam Al-Islamy?, 

3. Bagaimana metode yang digunakan di kelas I’dad di Pondok Pesantren 

Assalam Al-Islamy? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah proses 

pembelajaran bahasa Arab di kelas I’dad sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan kualitatif 

dan metode descriptive search dengan mengambil latar belakang kelas I’dad 

Pondok Pesantren Assalam Al-Islamy. Sumber data penelitian ini adalah kepala 

sekolah, ustadz pengampu pelajaran bahasa Arab kelas I’dad dan siswi kelas I’dad 

Pondok Pesantren Assalam. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Kemudian 

menggunakan teknik penyajian data yaitu mengelompokan data sehingga 

memudahkan dalam memahami apa yang terjadi untuk dianalisis dan 

disimpulkan. Dan terakhir analisis verifikasi data yaitu menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tujuan dari pembelajaran di kelas i’dad 

agar siswa mempunyai bekal yang memadai untuk mereka melanjutkan ke jenjang 

berikutnya. Kemudian, mata pelajaran bahasa Arab di kelas satu i’dad masih dasar 

yakni, dimulai dengan mempelajari banyak kosa kata dan cara penggunaannya 

dalam sebuah kalimat, serta penghafalan. Adapun perencanaan pembelajaran di 

kelas I’dad ini tidak memakai RPP, dalam persiapannya guru hanya 

mempersiapkan materi dan contoh-contoh ketika mau mengajar, kemudia memilih 

latihan-latihan yang akan di kerjakan siswa, serta mengkaji materi sebelum 

mengajar. Khusus pelajaran bahasa Arab terdapat 14x pertemuan dalam seminggu 

yaitu dari hari senin-kamis. Adapun metode yang digunakan yaitu metode 

hadistah atau metode sam;iyyah syafawiyyah metode mubasyaroh, karena dalam 

proses pembelajaran tidak hanya fokus pada satu metode, terkadang pula guru 

melakukan permainan di dalam proses pembelajaran. 
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