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 ملخص البحث

تعليم مادة النحو يف الربنمج 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  ".للربنمج الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية
املشرف األول: الدكتور احلاج فيصل مبارك املاجستري، واملشرف كلية الرتبية والتعليم.  

 الثاين: عارف الرمحن حكيم املاجستري. 

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

لطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   يية يف الفصل النظاماللغة العرب
 التعليم  عملية  كيفية  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  .للربنمج الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية

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

 م.2019/م2020احلكومية للربنمج 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  بيانت   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 للربنمج 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  الربنمج  هذا  يف

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

 . العربية املوضوعات  خاصة. التعليمية املواد يف الطالب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Nadia Irmayanti. 2020. “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”. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Dosen Pembimbing I: Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc, MA, Dosen 

Pembimbing II: Arif Rahman Hakim, S. Hum, M. Pd 

Kata kunci: Program Tutorial, Program Reguler, Hasil Belajar, Nahwu. 

 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. 

 
 
 
 
 



 شعار 
 { ي  ت  أ   ي   ل  ى و  ت  ؤ  ي    م  ل  ع  ل  ا  } 

“Ilmu Itu Di Datangi Dan Tidak 
Datang Dengan Sendiri” 

 األنصاري()أبو الدرداء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلهداء 
 

 أهدي هذا البحث العلمي إىل والدي الكرميني احملبوبني 
 أليب، أقول شكرا لك على دعائك وعلى تضحيتك 

 بناتك وعلى جهادك لنجاح
 ألمي حمبوبيت، أقول شكرا لك على نصيحتك  

 وعلى صداقتك مستمرة لبناتك 
  العلم ين ويوّزعون   ينيربون  نوإىل املدرسني واحملاضرين الذي

 إىل املشرف الذي قد أعطاين إرشادا ابلصرب  و 
 يف إعطاء التوجيه إّل 

 أصدقائي وهلم  وإىل مجيع زمالئي و 
 الذين يعطنين الدافعة القويّة النتهاء كتابة هذا البحث العلمي

 أحسن غري الشكر اجلزيل ليس ل كلمة إهداء أمجل و 
 

 جزاكم هللا خيرا 
 
 
 
 
 
 



 وتقديرشكر 

 بسم هلل الرمحن الرحيم 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدن وموالن   
 حممد وعلى اله وصحبه أمجعني. أما بعد.

احلمد هللا والشكر هللا عز وجل الذي أعطى الباحثة نعما كثريا صغريها أو كبريها  
الستيفاء بعض وظائف والشروط لنيل درجة السرجان    حىت نستطيع أن تتم البحث العلمي

تعليم مادة النحو يف الربانمج املكثف يف الرتبية والتعليم اإلسالمية احلكومية حتت املوضوع  
لطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية    يلتحسني نتائج اللغة العربية يف الفصل النظام

 اإلسالمية احلكومية للربانمج الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية

 النفيسة يقدم الباحثة شكرا جزيال إىل:  وهذه الفرصة 

فضيلة املكرمة األستاذة الدكتورة جويرية املاجستري كعميدة كلية الرتبية والتعليم جامعة  -1
 كومية ببنجرماسني. أنتساري اإلسالمية احل

فضيلة املكرم حسب هللا املاجستري رئيسا والدكتورتوفيق الرمحن املاجستري سكرتريا  -2
لقسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  

 ببنجرماسني.
الذي    األستاذ الدكتور احلاج فيصل مبارك، املاجستي فضيلة املكرم املشرف األول   -3

أشرف علي، وأمداين بعظيم توجيهته، كما عزز يف نفسي روح املثابرة، وتقصي 
 احلقائق العلمية، فله مين الشمر والتقدير.

، املاجستري الذي أحاطين األستاذ عارف الرمحن حكيمفضيلة املكرم املشرف الثاين   -4
على   ابهتمامه وتشجيعه ومالحظاته السديدة، والذي تعلمت منه البحث اكتسبت



يديه مهاراته، وكان له الفضل األكرب يف توجيه مسار حبثي من التقليدية إىل احلداثة،  
 فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف عمره وجيعله سندا للباحثني أبناء هذا الوطن. 

األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة أنتساري اإلسالمية   -5
وابخلصوص األستاذ الدكتور توفيق الرمحن املاجستري و   ،احلكومية بنجرماسني

فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير احلاجة نور ليلى املاجستري  ةاألستاذة الدكتور 
 على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع. وجزاهم هللا عين خري اجلزاء. 

 كما تتوجه الباحثة ابلشكر  -6
احملاضرين يف قسم التعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم فضيلة املكرمني مجيع  -7

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني فلهم من الباحثة أحسن شكرا 
 وتقديرا على ما قدمومهم العلوم واملعارف والتشجع. وجزاهم هللا أحسن اجلزاء.

)مطيعة م  2015 والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء خصوصا إىل فصل ج -8
الرمحة، سيت زينب، سيدتنا، نور عماليا، رسل فرتي وردين، رزقي رمحرين نوردين،  

رتيين، اجينغ حرمساونيت، شرمة الكوثري،  ة حرتينة، رزقينا ميندا سفطري، كسيت فاطم
داينطوا،  و حممد زين رئيس، عبد اللطيف، حممد فتح الرزق، داهندار اول األلباب، ب

سيوطي، فضيل حممد رشاد الذين قاموا ابملساعدة والتوجيه   جممد رضى، حممد 
 والتسهيل للباحثة يف كتابة هذه الرسالة العلمية. 

وال يفوت الباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة هذه الرسالة العلمية، وما أحسن 
 للقارئني أن يقرتحوا للباحثة ابقرتاحات إصالحية. 
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