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 خص البحثمل
تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم باملرحلة . م 0202, نورخيرين زكية عبد الحميدي

. البحث العلمي. الثانوية مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا كاملنتان اجلنوبية
, املاجستري, واملشرف ة األول: دكتورندا ماريايناللغة العربية. املشرفقسم تعليم 

 , املاجستري.حممد كامل راما اونيشارالثاين:

اللغة العربية، معهد ودار األيتام هنضة العلماء للبنات  ، تعليمالكلمات الرئسية: 
 مبارتافورا كاملنتان اجلنوبية.

 
اللغة العربية يف مهارة الكالم باملرحلة يف ىذه الرسالة العلمية تقدم عن تعليم 

الثانوية مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا، واملشكلة يف ىذا البحث أنو يوجد تعليم 
، والتعليم الغري منتظم، يف اللغة العربية، مبؤسسة الرعاية اإلجتماعية أو يرمسي، وغري رمس

ارتافورا، وىنا ترا الباحثة بنن االبااها دار األيتام هنضة العلماء للبنات مبعهد و مايسمى مب
مع أهنا ال  درات على التكلم والتحدث باللغة العربية بشكل جيد يف تلك املعهداق

تصنف من ضمن املعاىد السلفية، وال املعاصرة، وال من املدارس احلكومية، إمنا ىي جمرد 
إحتياجتهم رعاية اإلجتماعية تسعى الستعاب االافال اليتامى وإعطائهم ؤسسة للم

 اليومية مثل الطعام واملشرب والتعليم اليت حيتجنها.
وأما األىداف من ىذه الرسالة العلمية ملعرفة عن تعليم اللغة العربية يف مهارة 

انشطتها التعليمية من كالم باملرحلة الثانوية مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا، عن ال
 وأخريا التقومي. ،حيث التخطيط، مث التنفيذ

نوع ىذا البحث ىو البحث امليداين، وأما عن املنهج الذي استخدمتها الباحثة يف 
منهج ميليس سلوب أوحتليلها بإستخدام ىذه البحث ىو منهجا وصفيا باملدخل الكيفي 

. املالحظة، واملقابلة، والتوثيق ، واألساليب املستخدمة جلمع البيانات ىيوىربمني
املوضوع يف ىذا البحث ىو عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم باملرحلة الثانوية 
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كاملنتان اجلنوبية. يف حني ذايت البحث ىي معلمة   مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا
 .اللغة العربية باملرحلة الثانوية للصف العاشر واحلادي عشر

فنن أنشطة التعليمية اليت قامت هبا معلمة اللغة العربية  ،نتائج البحث اىلنادا است
مبعهد هنضة العلماء للبنات باملرحلة الثانوية، ىو ختطيط بعيدة املدى مث قصرية املدى، 

ويف  ىداف، واإلسرتاتيجيات، وارق، واملواد، والوسائل.وحتتوي خطط التعليم على األ
تاحية عملية التعليم، مث شرح املواد التعليمية، وأخريا عملية التقومي. التنفيذ حتتوي على إفت

وىنا تقوم  يوأما عن أساليب التقومي اليت تقوم هبا املعلمة وىي: أوال أسلوب الإلختبار 
املعلمة فقط مبراقبة مدى تطور الطالبات يف مهارة الكالم يف حيااهن اليومية، واألسلوب 

 ، مقابلة، حماورة، أو تعبري.إما أن يكون كتابيا، شفهيا، حتويل الثاين األسلوب اإلختباري
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Skripsi ini menyajikan tentang Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Keterampilan Berbicara tingkat Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Putri NU 

Martapura Kalimantan Selatan, Masalah dalam penelitian ini adalah bahwasanya 

ada pembelajaran formal, informal dan nonformal yang mengajarkan bahasa arab 

di pondok sekaligus panti asuh putri NU martapura, dan disini peneliti melihat 

para santriwati memiliki kemampuan berbicara bahasa arab dengan baik, 

sedangkan pondok pesantren tersebut bukanlah pondok pesantren salafi, juga 

bukan pondok pesantren modern, ataupun sekolahan negri, dia hanya sebuah 

lembaga kesejahteraan sosial yang menampung anak-anak yatim yang kurang 

mampu dan memberikan mereka kebutuhan mereka sehari-hari seperti makan dan 

minum juga pendidikan yang mereka butuhkan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pembelajaran Bahasa Arab 

dalam Keterampilan Berbicara tingkat Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren 

Putri NU Martapura, dalam kegiatan pembelajarannya baik dari persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dianalisis 

dengan menggunakan model Miles and Huberman. Proses pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian 

ini adalah Pembelajaran Bahasa Arab dalam Keterampilan berbicara tingkat 

Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Putri NU Martapura Kalimantan Selatan. 

Sedangkan subjek penelitian guru bahasa arab madrasah aliyah kelas X dan XI. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh 

guru bahasa arab adalah membuat perencanaan pembelajaran jangka panjang dan 

jangka pendek. Yaitu perencanaan pembelajaran yang meliputi tujuan 

pembelajaran, strategi, metode, materi, dan media. Sedangkan pelaksananya 

meliputi pendahuluan, penjelasan inti materi pembelajaran, and akhirnya proses 

evaluasi. Sedangkan proses evaluasi dengan dua cara yaitu : pertama dengan tes 

secara lngsung yaitu bisa dengan tes tertulis ataupun tes lisan, kedua dengan tes 

secara tidak langsung yaitu mengamati para santriwati bagaimana perkembangan 

mereka dalam berbicara bahasa arab dalam kehidupan mereka sehari-hari. 


