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 ملخص البحث

     لدى طالب الصف الثاني بالمدرسة  الكالم ةمهار  نفيذت.م3102.ح الرزقفت محمد
للبنين دار الهجرة  عهدمأنشطة اللغة العربية األسبوعية  ب فيالمتوسطة 

، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية والتعليم. الرسالة العلمية. مرتابورا
 .، ادلاجستريمد نادر، ادلاجستري وزلتوفيق الرمحنكتور الد : انادلشرف

 بيئة اللغويةالو  الكالم مهارة و تنفيذ ات الرئيسية:مالكل

مجيع  اجيب علىاللغة العربية م التعلماسًتاتيجية  نفيذ معهد دار اذلجرة للبننيت
ع الطالب بالتحدث باللغة العربية دلدة أسبوع يف أي وقت ، ويطلق على ادلصطلح "أسبو 

على زيادة مستوى  اإجيابي اأن ىذا النظام يبدو أنو لو تأثري  اللغة العربية". يالضظ الباضث
"أسبوع  نفيذدلعرفة كيفية تإجراء األحباث ب لذلك، يهتم الباضثالتحدث باللغة العربية. 

 .اللغة العربية" ىذا وما ىو تأثريه على الطالب

،وىو عبارة عن Field research))يف ىذا البحث يستخدم الباضث البحث ادليدان 
البحث تتم باالنتقال مباشرة  إىل موضوع البحث. يف ضني أن ادلنهج ادلستخدم يف ىذا 

خالل ادلالضظة وادلقابالت والوثائق  إجراء ىذا البحث من البحث ىو نوعي.مت
 مشرف ىيئة ، قسمطالًبا من طالب الصف الثاين 62واالستبيانات اليت شارك فيها 

 Language)مركز قسم اللغة و   (Central Language Council Department) ادلركزي اللغة

Department Center)  ة.عربياللغة ال مدرسو 

أن معهد دار اذلجرة للبنني لديها قواعد وبيئات صارمة بناء على نتائج البحث 
أسبوع اللغة العربية.  طوالجلميع الطالب الستخدام اللغة العربية دائًما يف مجيع األوقات 

سبوع ، صرح معظم اجمليبني أهنم يستخدمون اللغة العربية دائًما خالل "األنتيجًة لذلك
وا يواجهون صعوبات فيما يتعلق باذليكل اللغوي ، على الرغم من أهنم ما زالالعربية" اللغة



 ز   

لكنهم يستخدمون اللغة العربية دائًما على الرغم من أن  .الذي يشكل ثقافة أو خاصية
 .ناطق اللغة العربيةأسلوهبم يف الكالم ال يبدو مثل 

. 
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ABSTRAK 

 

Muhamad Fathur Rizqi. 2019. Pelaksanaan Keterampilan Berbicara Pada 

Siswa Kelas 2 SMP Pada Kegiatan Bahasa Arab Mingguan di Pondok 

Darul Hijrah Putra Martapura. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Dr. Taufiqurrahman 

S.Ag, M.Ed  dan Muh. Nadir, S.Ag, M.Pd.I 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Keterampilan Berbicara dan Lingkungan 

Berbahasa. 

Pondok Darul Hijrah menerapkan strategi pembelajaran bahasa arab 

dengan mewajibkan seluruh santri untuk berbicara dalam bahasa arab selama 

seminggu  di setiap waktu, dan istilahnya disebut dengan ‘minggu bahasa arab’. 

Peneliti memperhatikan bahwa sistem ini terlihat memiliki dampak yang positif 

terhadap peningkatan tingkat berbicara santri dalam berbahasa arab. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  untuk mengetahui bagaimana 

proses penerapan ‘minggu bahasa arab’ ini dan bagaimana dampak yang 

ditimbulkannya terhadap santri.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung obyek penelitian. 

Sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara,angket dan dokumentasi 

yang melibatkan 53 orang santri kelas 2 SMP, Departemen Dewan Bahasa Pusat 

(Central Language Council Department) dan Pusat Departemen Bahasa 

(Language Department Center), guru pengajar Bahasa arab. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pondok Darul Hijrah mempunyai 

aturan dan lingkungan yang ketat bagi seluruh santri untuk selalu menggunakan 

bahasa arab di setiap waktu selama ‘minggu bahasa arab. Hasilnya, kebanyakan 

responden menyatakan bahwa mereka selalu menggunakan bahasa arab selama 

‘minggu bahasa arab’, meskipun mereka masih mengalami kesulitan dalam hal 

struktur kebahasaan yang kemudian membentuk suatu budaya atau ciri khas. Tapi 

mereka selalu memakai bahasa Arab walaupun gaya bicara mereka tidak 

terdengar seperti seorang penutur asli. 
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 شعار
 

 ِلُكلِّ َمَقاٍم َمَقاٌل َوِلُكلِّ َمَقاٍل َمَقامٌ 
 

)Untuk tiap-tiap tempat itu ada kata-katanya yang 

tepat, dan untuk setiap kata itu ada tempatnya yang tepat( 
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 للمحبوبني الكرمينيأقدم ىذه الرسالة العلمية 

 أيب وأمي الذين ربياين تربية ضسنة
 أرمحكما وأضبكما يف اهلل...

 وإىل مشريّف ومجيع أساتيذي احملبوب يوإىل أخ

 عليهم الرمحة والرضوان

 وإىل أصحايب احملبوبني

 بارك اهلل يل وذلم
 عطونين الدافعة القوية تالذين 

 النتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية
 كلمة إىداء أمجل وأضسنليس يل  

 اجلزيل غري الشكر
 جزاىم اهلل خري اجلزاء
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 بسم هلل الرمحن الرضيم

احلمد اهلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني سيدنا  
 وموالنا زلمد وعلى الو وصحبو أمجعني. أما بعد.

احلمد اهلل والشكر اهلل عز وجل الذي أعطى الباضث نعما كثريا صغريىا أو   
كبريىا ضىت نستطيع أن تتم البحث العلمي الستيفاء بعض وظائف والشروط لنيل درجة 

لدى  الكالم ةمهار  نفيذتالسرجانا يف الًتبية والتعليم اإلسالمية احلكومية حتت ادلوضوع 
 عهدمأنشطة اللغة العربية األسبوعية  ب فيطالب الصف الثاني بالمدرسة المتوسطة 

 م الباضث شكرا جزيال إىل:النفيسة يقد الفرصة هىذو  مرتابوراللبنين دار الهجرة 

كلية الًتبية والتعليم   عميدةكالدكتورة جويرية ادلاجستري   ةفريلة ادلكرمة األستاذ -0
 احلكومية ببنجرماسني. جامعة أنتساري اإلسالمية

سكرتريا  ادلاجستري توفيق الرمحن الدكتورفريلة ادلكرم ضسب اهلل ادلاجستري رئيسا و  -3
لقسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 ببنجرماسني.

زلمد وادلشرف الثاين  ادلاجستري توفيق الرمحنفريلة ادلكرم ادلشرف األول الدكتور  -2
 .الرسالة العلميةىذه يف كتابة  للباضثعلى إرشادمها نادر، ادلاجستري 

فريلة ادلكرمني مجيع احملاضرين يف قسم التعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  -0
أضسن شكرا  الباضثجامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني فلهم من 

 ع. وجزاىم اهلل أضسن اجلزاء.يالعلوم وادلعارف والتشج من اعلى ما قدمو  اوتقدير 



 ل  

والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا بادلساعدة والتوجيو والتسهيل  -6
 .الرسالة العلميةىذه يف كتابة  للباضث

يف معهد دار اذلجرة للبنني  اللغة العربية و قسم ىيئة مشرف اللغة ادلركزي مدرس -5
 مرتابورا.

، وما أضسن الرسالة العلميةىذه من النقصان واخلطاء يف كتابة  الباضثفوت يوال 
 باقًتاضات إصالضية. للباضثللقارئني أن يقًتضوا 

 خاصة وللقارئني عامة. آمني  للباضث الرسالة العلميةىذه عسى اهلل أن ينفع 

 م م 3102 نوفمرب 01بنجرماسني،    

 الباضث
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  قائمة الجداول
 رقم موضوع صفحة
 0.0 ر اذلجرة للبننياد سلسلة منظمة معهد 36

34 
ضالة ادلعلمني واإلدارة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار 

 0.3 اذلجرة للبنني

20 
أضوال ادلوظفني بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف معهد دار 

 0.2 اذلجرة للبنني

دار أضوال الطالب يف ادلتوسطة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد  23
 0.0 اذلجرة للبنني

أضوال ادلرافق و التسهيالت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار  22
 0.6 اذلجرة للبنني

 0.5 التحتية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار اذلجرة أضوال بنية 20
 0.4 عهدبشكل متسق يف البيئة ادل يةاألسبوع ةعربيللغة ال أنشطة نفيذيتم ت 01

واضحة جيب أن يتبعها  نظام يةاألسبوع ةعربيللغة ال أنشطة تنفيذ 01
 0.1 مجيع الطالب

للغة  أنشطة نفيذت ضينماالعربية  ةكثريًا ما أستمع إىل األغاين واحملادث 00
 0.2 يةاألسبوع ةعربيال

 0.01 يةاألسبوع ةعربيللغة ال أنشطة ضينمادائًما  أحتدث باللغة العربية 03
 0.00 يةاألسبوع ةعربيللغة ال أنشطة ضينما دائماأقرأ الكتب العربية  03
 0.03 ياألسبوع ةعربيللغة ال أنشطة ضينما دائما أكتب باللغة العربية 02
 0.02 يةاألسبوع ةعربيللغة ال أنشطة ضينماأشارك يف األنشطة اللغوية دائًما  00
بدعم من مجيع عناصر اجملتمع  يةاألسبوع ةعربيللغة ال أنشطة نفيذت 06 0.00 
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الريفي، سواء أكان ذلك الطالب أم أولياء أمور الطالب وادلدرسني، 
 إخل

مفيدة للغاية يف عملييت التعليمية باللغة  يةاألسبوع ةعربيللغة ال أنشطة 06
 العربية

0.06 

 0.05 أنا أضب اللغة العربية بفرل األنشطة العربية 05

للغة  أنشطة ضينماأشعر بأنين متحمس الستخدام اللغة العربية دائًما  04
 0.04 يةاألسبوع ةعربيال

 0.01 باللغة العربية مع صديقي بسبب اخلوف كالمأشعر بالتوتر من الت 01
 0.02 من األسهل تعلم وفهم دروس اللغة العربيةشعر أ 02
 0.31 لدي الكثري من ادلفردات 61
 0.30 باللغة العربية يف أنشطيت اليومية كالمعلى التأشعر بتحدي  61
 0.33 أدرك أمهية دراسة اللغة العربية بسبب لغة ادلسلمني 60
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 قائمة المالحق
 رقم موضوع

 .0 ادلالضظة

 .3 دلقابلةا
 .2 االستبيان

 .0 الوثائق
     


