
 ملخص البحث

تعليم مادة النحو يف الربانمج املكثف لتحسني نتائج اللغة   م. " 2020. نداي إرماينيت
لطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   يالعربية يف الفصل النظام

، قسم تعليم اللغة العربية،  بحث العلميال  ".للربانمج الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية
كلية الرتبية والتعليم. املشرف األول: الدكتور احلاج فيصل مبارك املاجستري، واملشرف 

 ري. الثاين: عارف الرمحن حكيم املاجست

 الكلمات الرئيية : الربانمج املكثف، الفصل النظامي، نتائج تعلم الطلبة، النحو. 
تعليم مادة النحو يف الربانمج املكثف لتحسني نتائج  يقدم هذا البحث العاملي عن  

لطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   ياللغة العربية يف الفصل النظام
 التعليم  عملية  كيفية  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  .ين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبيةللربانمج الدي

  سواء  . الربانمج هذا خالل من التعلم نتائج  على احلصول وكيفية املكثف الربانمج هذا يف
 مادة  على  التعلم  نتائج  أو  املكثف   الربانمج  يف  املوجودة  النحو  مادة  على  التعلم  نتائج  كانت
العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية   الصف  لطلبة خاصة .النظامي الفصل يف العربية اللغة

 م.2019/م2020احلكومية للربانمج الدييّن 
 مع( امليداين البحث) امليداين البحث نوع هو املؤلف به يقوم الذي البحث نوع

 املشكلة  وتصف  عليه  هي  ملا  وفًقا  األشياء  تصف  أو  تصف  وصفية  بياانت   ينتج  نوعي  منهج
  الحظ ميكنها  وسلوكيات  أشخاص من شفهية أو مكتوبة كلمات   شكل يف الدراسة قيد

 . نشط  هنج ابستخدام
يف املدرسة الثانوية  شر  االصف الع  الطلبةكان املشاركون يف هذه البحث مجيعهم من  

 من غريب دراسي فصل يف كاملنتان اجلنوبيةاإلسالمية احلكومية للربانمج الدييّن مبراتبورا  
 . أبناء 25 و  بنات  23 من تتألف 48



 التعلم عملية  تنفيذ  يتم  كيف  املعروف من ،  أجريت اليت البحوث  نتائج على بناءً 
  عليها   حصل  اليت  التعلم  نتائج   وكذلك .  تنفذ  اليت  األنشطة  هي  ما .  املكثف  الربانمج  هذا  يف

  ،  عليها حصلوا اليت  النتائج خالل  ومن ،  للغاية  مكثفة تعلم عملية  خالل من. الطالب 
  وكمية   جودة  حتسني  يف  للغاية  كبري  أتثري  هلا  الربانمج  هذا  يف  النحو  مادة  أن  االستنتاج  ميكن

 . العربية املوضوعات  خاصة. التعليمية املواد يف الطالب 
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 Penelitian ini tentang pembelajaran materi nahwu pada program tutorial 

untuk meningkatkan hasil belajar bahasa arab di kelas reguler bagi siswa kelas x di 

madrasah aliyah program keagamaan di martapura kal-sel. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengatahui  bagaimana proses pembelajaran pada program tutorial ini serta 

bagaimana hasil belajar yang mereka dapatkan melalui program ini. Baik itu hasil 

belajar pada materi nahwu yang ada di program tutorial ataupun hasil belajar pada 

materi bahasa arab dikelas reguler. Khususnya siswa kelas X di Madrasah Aliyah 

Program Keagamaan semester Ganjil 2019/2020. 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan 

(Field Researsch) dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif 

yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya 

dan menggambarkan masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan 

aktif. 

Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas X di Madrasah Aliyah 

Program Keagamaan di Martapura Kal-Sel pada semester ganjil yang berjumlah 48 

orang yang terdiri dari 23 putri dan 25 putra. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui bagaiman proses 

pelaksaan pembelajara yang dilakukan pada program tutorial ini. Kegiatan apa 

saja yang dilakukan. Serta hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Melalui 

proses pembelajaran yang sangat intensif dan dilihat dari hasil yang mereka 

dapatkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa materi nahwu pada program ini 

sangat memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam meningkatkan kualitas dan 

kuantitas siswa dalam mempelajari mata pelajaran. Khususnya mata pelajaran 

bahasa Arab. 


