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 ملخص البحث

تعليم احملادثة ومشكالته يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية السادسة يف متبان  .2020 ليلى
رسالة  مبنطقة ابريتو كواال ويف معهد الدعوة اإلسالمية يف مكارساري مبنطقة ابريتو كواال.

األستاذ الدكتور احلاج  :األول املشرف .الدراسات العليا, قسم تعليم اللغة العربية, اجملستري
 واملشرف الثاين: الدكتور توفيق الرمحن املاجستري .رف املاجستري  ، املاجستريأمحد فهمي عا

 .مشكالته,تعليم احملادثةالكلمات الرئيسية : 
اهلدف الرئيسي من تدريس اللغة العربية يف املدارس الدينية هو متكني الطالب من          

التواصل الشفهي والكتايب من خالل تغطية أربع مهارات لغوية ، وهي االستماع والتحدث 
والقراءة والكتابة ، حىت يتمكن الطالب من املنافسة على املستوى الدويل. واستنادًا إىل 

ال يزال الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية السادسة يف متبان  املالحظات األولية ،
مبنطقة ابريتو كواال ويف معهد الدعوة اإلسالمية يواجهون صعوبة يف التحدث ابللغة العربية. 
وهذا يدل على أن أهداف تعلم اللغة العربية مل يتم حتقيقها إىل أقصى حد كما هو متوقع 

ه الدراسة هي: معرفة كيف يشتمل تعلم اللغة العربية على من قبل احلكومة ، وأهداف هذ
التخطيط والتنفيذ والتقييم. معرفة املشاكل اليت يواجهها الطالب واملعلمون يف تعلم احملاضرة 
، وما هي حلول معلم اللغة العربية يف التغلب على املشكالت اليت يواجهها الطالب يف 

ة السادسة يف متبان مبنطقة ابريتو كواال ويف معهد يف املدرسة املتوسطة اإلسالمي الطالب 
 .الدعوة اإلسالمية 

يف . مبنهج وصفي نوعي( حبث ميداين)ذا البحث هو نوع من البحث امليداين ه         
واثئقي من مصادر البياانت األولية . مجع البياانت ابستخدام طرق املالحظة واملقابلة

حتليلها ابستخدام تقنيات وصف التحليل ، والتحقق من عالوة على ذلك ، مت . والثانوية
 .صحة البياانت ابستخدام التقنيات ، والتفسري ، وطرق التثليث ، وتثليث مصادر البياانت

ظهرت النتائج أن تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية قد مت على ثالث مراحل من وأ            
يف املدرسة هذه املرحلة قام مدرس اللغة العربية التعلم ، األوىل كانت مرحلة اإلعداد، ويف 
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 املتوسطة اإلسالمية السادسة يف متبان مبنطقة ابريتو كواال ويف معهد الدعوة اإلسالمية
يف هذه  ,مرحلتا تنفيذ التعلم .التعلم يف خطة مكتوبابلتحضريات املخطط هلا ، كما هو 

تنفيذ عملية التعلم بشكل كامل وفًقا  املرحلة مل يستطع مدرس اللغة العربية يف املدرستني
الطريقة املستخدمة . ألن أوضاع الطالب واملدارس وظروفهم مل تكن داعمة ,خلطط التعلم

مي التعلم ، يف هذه املرحلة ، يقوم اللغة و املراحل الثالث لتق. يف كل تعلم هلا نفس االنطباع
ميه أثناء عملية و والذي جيب تق مي فقط يف هناية الدرس،و العربية يف املدرستني إبجراء تق

لغوية  كلةاليت نواجهها هي مش كالتويف الوقت نفسه ، فإن املش. التعلم ويف هناية الدرس
اللغوية، ال يزال هناك العديد من الطالب الذين ال جييدون نطق  ةيف املشكل. وغري لغوية

احلروف اهلجائية ونطق املفردات ، لذلك جيدون صعوبة يف حفظ املفردات وفهم وتطبيق 
يستخدم  ,غري اللغوية، عندما حيدث التعلم احملدث ةيف املشكل. القواعد اليت مت تعلمها

نتيجة لذلك، ال يعتاد الطالب أيًضا على التحدث املعلم اللغة األم أكثر كلغة التدريس، و 
ابللغة العربية، ويكون لدى الطالب القليل من املفردات، واخنفاض االهتمام والتحفيز، 

األسرة واملدرسة والبيئة االجتماعية احملدودة اليت هي أقل . الوقت واملرافق والتسهيالت
     .دعما

 وسيلة للتغلب على مشاكل التحدث ابللغة العربية  النتائج النهائية هلذه الدراسة         
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية السادسة يف متبان مبنطقة ابريتو كواال ويف معهد   العربية 

، وأنمل أن ختلق مجيع األطراف ، وخاصة معلمي اللغة العربية ، بيئة الدعوة اإلسالمية
 .أكثر اعتياًدا على استخدم اللغة العربية
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  Tujuan utama dari pengajaran Bahasa Arab di madrasah adalah siswa 

mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan mencakup empat kecakapan 

berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, agar siswa  mampu 

bersaing ditingkat internasional. Dan berdasarkan observasi awal, bahwa siswa-

siswi pada MTs 6 Barito Kuala dan Mts PP Dakwah Islamiyah masih kesulitan 

untuk berbicara dengan bahasa arab. Hal ini menunjukan bahwa tujuan 

pembelajaran bahasa Arab tidak tercapai maksimal seperti yang diharapkan oleh 

pemerintah. Adapun  tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Bagaimana 

pembelajaran muhadatsah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaiannya. Mengetahui apa saja problematika yang dihadapi oleh siswa dan guru 

dalam pembelajaran muhadatsah, dan apa solusi guru Bahasa arab dalam mengatasi 

problem yang dihadapi siswa di MTs Negeri 6 Barito Kuala dan MTs Pondok 

Pesantren Dakwah Islamiyah.  

Penelitian ini berjenis  penelitian lapangan  dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 

wawancara. Dokumentar, dari sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya, 

dianalisis menggunakan teknik deskripsi analisis, dan dilakukan pengecakan 

keabsahan data dengan menggunakan teknik, interpretasi, triangulasi metode, 

triangulasi sumber data. 

               Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran 

Bahasa Arab dilakukan dengan 3  tahapan pembelajaran, pertama tahapan 

persiapan, pada tahapan ini  guru bahasa arab di MTs N 6 Barito kuala dan di MTs 

Dakwah Islamiyah melakukan persiapan yang terencana, tertuang di Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kedua tahapan pelaksanaan pembelajaran, di 

tahapan ini guru bahasa arab pada dua madrasah tersebut tidak bisa sepenuhnya 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPP, karena situasi dan kondisi siswa 

dan sekolah yang kurang mendukung. Metode pembalajaran yang dipergunakan  

pada setiap pembelajaran terkesan sama. Ketiga tahapan evaluasi pembelajaran, 

pada tahapan ini  guru bahasa arab  di dua madrasah tersebut hanya melakukan 

evaluasi pada akhir pembelajaran, yang harusnya dilakukan evaluasi pada saat 

proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Sedangkan problematika yang 

dihadapi adalah problem linguistik dan non linguistic. Pada problem linguistic, 

masih banyak siswa belum lancar dalam pengucapan huruf hijaiyah dan dengan 

pengucapan kosa kata, sehingga mereka sulit untuk menghafal mufradat, 

memahami dan menerapkan kaidah yang telah dipelajari. Pada problem non 

linguistic,  saat pembelajaran muhadtsah berlangsung, guru lebih banyak 

menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, akibatnya siswa juga tidak 
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terbiasa   berbicara dalam Bahasa arab, sedikit kosakata yang dimiliki siswa, minat 

dan motivasi yang masih rendah, waktu yang terbatas, fasilitas dan sarana yang 

terbatas  serta  lingkungan keluarga, sekolah dan sosial yang kurang  mendukung.  

         Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk mengatasi 

problematika keterampilan berbicara bahsa arab di di MTs N 6 Barito kuala dan di 

MTs Dakwah Islamiyah, dan mengharapkan kepada semua pihak, terutama kepada 

guru Bahasa arab untuk lebih menciptakan lingkungan pembiasaan penggunaan 

Bahasa arab. 
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Keywords: تعليم احملادثة, مشكالته    
             The main objective of teaching Arabic in madrasas is that students are able 

to communicate orally and in writing by covering four language skills, namely 

listening, speaking, reading and writing, so that students are able to compete at the 

international level. And based on preliminary observations, students at MTs 6 

Barito Kuala and Mts PP Dakwah Islamiyah still have difficulty speaking Arabic. 

This shows that the objectives of learning Arabic are not maximally achieved as 

expected by the government. The objectives of this study are: to find out how 

muhadatsah learning includes planning, implementation and assessment. Knowing 

what problems are faced by students and teachers in muhadatsah learning, and what 

Arabic teacher solutions are in overcoming problems faced by students at MTs 

Negeri 6 Barito Kuala and MTs Pondok Pesantren Dakwah Islamiyah. 

             This research is a type of field research with a qualitative descriptive 

approach. In collecting data using observation and interview methods. 

Documentary, from primary and secondary data sources. Furthermore, it is 

analyzed using the analysis description technique, and the validity of the data is 

checked by using the technique, interpretation, triangulation of methods, and 

triangulation of data sources. 

            The results showed that the implementation of the Arabic learning process 

was carried out in 3 stages of learning, the first was the preparation stage, at this 

stage the Arabic teachers at MTs N 6 Barito Kuala and at MTs Dakwah Islamiyah 

made planned preparations, as stated in the Learning Implementation Plan (RPP). . 

The two stages of the implementation of learning, at this stage the Arabic language 

teachers at the two madrasas could not fully carry out the learning process according 

to the lesson plans, because the situations and conditions of students and schools 

were not supportive. The learning method used in each lesson seems the same. The 

three stages of learning evaluation, at this stage the Arabic language teachers in the 

two madrasas only conduct an evaluation at the end of the lesson, which should be 

evaluated during the learning process and at the end of the lesson. Meanwhile, the 

problems faced are linguistic and non-linguistic problems. In linguistic problems, 

there are still many students who are not fluent in pronouncing hijaiyah letters and 

with vocabulary pronunciation, so they find it difficult to memorize mufradat, 

understand and apply the rules that have been learned. In non-linguistic problems, 

when the muhadtsah learning takes place, the teacher uses the mother tongue more 

as the language of instruction, as a result students are also not used to speaking 

Arabic, the students have little vocabulary, low interest and motivation, limited 

time, facilities and facilities. limited family, school and social environment that is 

less supportive. 
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                  The implication of this thesis is that it becomes a means to overcome the 

problems of speaking Arabic skills at MTs N 6 Barito Kuala and at MTs Da'wah 

Islamiyah, and expects all parties, especially Arabic teachers to create a more 

accustomed environment to use Arabic. 
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