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N MA UMMUL QURA AMUNTAIoleh: 

 التقدمي
 

العػػػػػػادلص ك الصػػػػػػلة ك السػػػػػػلـ علػػػػػػى ا ػػػػػػرؼ ادل لػػػػػػوقص سػػػػػػيد  ك احلمػػػػػػد   رب 

 :موال  دمحم ك على اله ك صحةه امجعص. اما بعد

 

ك مهػػػػػػػا ا احلػػػػػػػاج الػػػػػػػد تور  أاللػػػػػػػدم ا ةػػػػػػػوبص كاذل إالعلمػػػػػػػ   رسػػػػػػػالةاقػػػػػػػدـ  ػػػػػػػ ا ال

جسػػػػػػا ا ك اذل زكجػػػػػػب ك ابػػػػػػ  ا ةػػػػػػوبص اجسػػػػػػتري ك احلاجػػػػػػة م ػػػػػػرية ادلاحاسػػػػػػا سػػػػػػادل ادل

ا ري خػػػػػػكأ. اءيف اجلامعػػػػػػة ك خصوصػػػػػػا اذل مجيػػػػػػ  االسػػػػػػات ة ال رمػػػػػػ ئ اصػػػػػػدقاك اخػػػػػػو  ك 

 مصآف ي فع  ك ي فع م   ا الةحث أعسى 
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 التمهيد

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 

ـب َعلػػػػػػػَى َاْ ػػػػػػػَرِؼ ْا َْ ِةيَػػػػػػػاِء  ػػػػػػػَل . َكالصَّػػػػػػػَلةب َكالسَّ َِصَ
ْرَسػػػػػػػِلْصَ َسػػػػػػػيَِِدَ  َاحْلَْمػػػػػػػدب ِ  َربَِ اْلَعػػػػػػػادل

ب
َكْادل

 :َكَعلَى اَلِِه َكَصْحِةِه َأمْجَِعْصَ اَمَّا بَػْعدب  َكَمْواَلَ  زلبَمَّد  

احلمػػػػػػػػد   رب العػػػػػػػػػادلصس إنيؾ  عةػػػػػػػػػد كإنيؾ  سػػػػػػػػػتعص. الصػػػػػػػػػلة كالسػػػػػػػػػلـ ل ةي ػػػػػػػػػا 

كاإلر ػػػػػػاد العظػػػػػػيم دمحم   كآلػػػػػػه كأصػػػػػػحابه كأتةاعػػػػػػه إذل يػػػػػػـو الػػػػػػدين. كبف ػػػػػػ  التو يػػػػػػ  

تطبيقققققق كإرادة هللاس مت ػػػػػن الةاحػػػػػث أخػػػػػرينا مػػػػػن إ مػػػػػاؿ أ ركحتػػػػػه الػػػػػب  تةػػػػػ   و ػػػػػوع 

طققققققالب مدرسققققققة البلققققققد األمققققققني الثانويققققققة   احملادثققققققة لققققققدى علققققققىالقواعققققققد العربيققققققة 

 .كاندانغان ومدرسة أم القرى الثانوية أمونتاي

الغػػػػػػػػرض مػػػػػػػػن  تابػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ ي الرسػػػػػػػػالة  ػػػػػػػػو إ مػػػػػػػػاؿ أحػػػػػػػػد الشػػػػػػػػركط ل يػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػة 

ادلاجسػػػػػػػػتري يف بػػػػػػػػر ما الدراسػػػػػػػػات العليػػػػػػػػا يف جامعػػػػػػػػة أ تسػػػػػػػػارم اإلسػػػػػػػػلمية احل وميػػػػػػػػة 

ب جرماسػػػػن. يػػػػدرؾ الةاحػػػػث أ ػػػػه تلقػػػػى يف  ػػػػ ي ال تابػػػػة ال  ػػػػري مػػػػن العػػػػوف مػػػػن سلتلػػػػ  

اجلهػػػػػػػػاتس سػػػػػػػػواء يف  ػػػػػػػػ   إر ػػػػػػػػاد كدعػػػػػػػػم ك فيػػػػػػػػ  حػػػػػػػػ  مت ػػػػػػػػن مػػػػػػػػن إ مػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػ ي 

  ه لػ:الرسالة. ل لك يود الةاحث أف يعرب عن مدل تقديري كامت ا
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رئيس جامعة أ تسػارم اإلسػلمية احل وميػة ي جرماسػن احلػاج. رليػا الػرْحنس  .1
MA 

مػػدير بػػر ما الدراسػػات العليػػا الربك يسػػور الػػد تور احلػػاج سػػي  الػػدين سػػةداس  .2

M.Ag. 
  Lc. MAرئيس قسم تعليم اللغة العربية الد تور  يص  مةارؾ سي س  .3

ك الػػد تور  M .Edالػػد تور ر ػػا   ػػيلةس ادلشػػر اف يف  تابػػة رسػػالة ادلاجسػػتري  .4

علػػػى مػػػا قػػػدماي مػػػن توجيػػػه كإر ػػػاد ك فيػػػ   ، يصػػػ  مةػػػارؾ سػػػي  ادلاجسػػػتري 

 للةاحث يف إ ماؿ   ي ا  ركحة

مجيػػػػػ  ا ا ػػػػػرين كا ا ػػػػػرات علػػػػػى أعاػػػػػوي مػػػػػن معر ػػػػػة كخػػػػػربة كدا ػػػػػ  أ  ػػػػػاء  .5

 ا ا رات كيف عملية إ ماؿ   ي ا  ركحة

ة يف بر ما الدراسات العليػا يف جامعػة أ تسػارم مجي  ادلوظفص يف قسم اإلدار  .6

اإلسػػػلمية احل وميػػػة بة جرماسػػػن علػػػى عػػػووم للةاحػػػث يف ا مػػػور ا  اددييػػػة 

 كاإلدارية

مجيػػػػ  مػػػػوظف  م تةػػػػة بػػػػر ما الدراسػػػػات العليػػػػا  امعػػػػة أ تسػػػػارم اإلسػػػػلمية  .7

احل وميػػػة علػػػو جهػػػد م يف تػػػو ري خػػػدمات اإلعػػػارة ل تػػػا ا دب كلل تػػػػا 

غػػػراض الدراسػػػةس سػػػواء أ  ػػػاء  شػػػا ه أك يف أ  ػػػاء اسػػػت ماؿ  ػػػ ي ا خػػػرل  

 ا  ركحة.



 ح
 

 الوالدين كاالخوة كاالخوات كاالسرة  لها الب  ا الةاحث ك ةها الةاحث .8

ك مجيػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػ اص الػػػػػػػػػ ين ملدرك  ػػػػػػػػػار تو ملعاػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػدا   كادلسػػػػػػػػػاعدة  .9

 كاالقااحات ح  مت ن من إ ماؿ   ي الرسالة بش   صحيح.

 

أيمػػػػػ  الةاحػػػػػث أف ت ػػػػػوف  ػػػػػ ي الرسػػػػػالة مفيػػػػػدة ل ػػػػػا مجيعنػػػػػا كل ػػػػػ   كيف اخلتػػػػػاـ

ادلتاػػػػػػػوعصس ك الشػػػػػػػ ر كالتقػػػػػػػدير علػػػػػػػى  ػػػػػػػ  ادلسػػػػػػػاعدة جلميػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػراؼ كجػػػػػػػ ا م هللا 

 خريا   رياس آمص ني رب ا مص.
 

 ـ2221يو يو  25أمو تامس 

 الةاحث
 

 

 إماـ  ياء االسلـ
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ABSTRAK 

Imam Dhia Ul Islam: Penerapan Kaedah-Kaedah Bahasa Arab pada Siswa SMA 

Al Baladul Amin Kandangan dan MA Ummul Qura Amuntai., di bawah 

bimbingan (I) Bapak Dr. Ridha Fadhillah, M.Ed., (II) Bapak Dr. H. Faisal 

Mubarak Seff, Lc., MA., Tesis pada Pacasarjana UIN Antasari 

Banjarmasin, 2021. 

Kata Kunci: Penerapan, Kaedah-Kaedah dalam Bahasa Arab, dan Bahasa Arab. 

Penelitian ini dilatar belakangi dari banyaknya para siswa yang pasif di 

dalam berbahasa Arab, ada yang aktif tetapi tata bahasanya tidak baik dan ada 

yang mempunyai banyak kosa-kata tetapi tidak bisa membahasakannya. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Kaedah-Kaedah Bahasa Arab 

pada Siswa SMA Al Baladul Amin Kandangan dan MA Ummul Qura Amuntai. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa 1) Guru bahasa Arab SMA al-Baladul Amin dan guru bahasa Arab MA 

Ummul Qura telah menyesuaikan kosa-kata pada pokok bahasan yang dipelajari 

dan kebutuhan siswa. 2) Siswa SMA al-Baladul Amin tidak merasa kesulitan 

dalam menghapal kosa-kata bahasa Arab. Adapun siswa MA Ummul Qura masih 

merasa kesulitan dalam menghapal kosa-kata bahasa Arab. 3) Siswa SMA al-

Baladul Amin mudah dalam memperaktekan kosa-kata bahasa Arab. Adapun 

siswa MA Ummul Qura masih kesulitan dalam memperaktekan kosa-kata bahasa 

Arab. 4) Guru bahasa Arab SMA al-Baladul Amin mengajari para siswanya 

dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Adapun guru bahasa Arab MA 

Ummul Qura mengajari para siswanya dengan cara menjelaskan tentang tata 

bahasa dalam berbahasa Arab. 5) Siswa SMA al-Baladul Amin mudah memahami 

tata bahasa Arab. Adapun siswa MA Ummul Qura sulit dalam memahami tata 

bahasa Arab. 6) Siswa SMA al-Baladul Amin tidak merasa kesulitan dalam 

memperaktekan tata bahasa bahasa Arab. Adapun siswa MA Ummul Qura sulit 

dalam memperaktekan tata bahasa Arab. 
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Abstract 

Imam Dhia Ul Islam: The application of Arabic grammar to students of Al-Balad 

Al-Amin Secondary School Kandangan and Umm Al-Qura Secondary 

School Amuntay, under the supervision of Dr. Faisal Mubarak Saif, Lc., 

MA, and Dr. Ridha Fadila, M. Ed, Master’s thesis for the Department of 

Arabic Language Teaching for Postgraduate Studies at the State Islamic 

University of Antsari Banjarmasin 2021 AD / 1442 AH 
 

Keywords: Application, Arabic grammar and Arabic language. 
 

This research is motivated by the number of students who are passive in 

Arabic, some are active but their grammar is not good and some have a lot of 

vocabulary but cannot speak it. The purpose of this study was to determine the 

application of Arabic language rules to students of SMA Al Baladul Amin 

Kandangan and MA Ummul Qura Amuntai. 

This type of research is a qualitative research using descriptive method. The 

data collection procedure in this study used observation, interviews and 

documentation. 

Based on the statement above, the results of this study indicate that 1) 

Arabic teacher of SMA al-Baladul Amin and Arabic teacher of MA Ummul Qura 

have adjusted vocabulary on the subject being studied and students' needs. 2) 

Students of SMA al-Baladul Amin do not find it difficult to memorize Arabic 

vocabulary. Meanwhile, MA Ummul Qura students still find it difficult to 

memorize Arabic vocabulary. 3) Students of SMA al-Baladul Amin are easy to 

practice Arabic vocabulary. Meanwhile, MA Ummul Qura students still have 

difficulty in practicing Arabic vocabulary. 4) The Arabic teacher of SMA al-

Baladul Amin teaches his students by giving an explanation first. The Arabic 

teacher of MA Ummul Qura teaches his students by explaining grammar in 

Arabic. 5) Students of SMA al-Baladul Amin are easily understand Arabic 

grammar. As for the MA Ummul Qura students, it is difficult to understand 

Arabic grammar. 6) Students of SMA al-Baladul Amin do not find it difficult to 

practice Arabic grammar. Meanwhile, MA Ummul Qura students find it difficult 

to practice Arabic grammar. 
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 ادللخص
لب مدرسػػة الةلػػد  ػػ لػػدل ا اد ػػة علػػىتاةيػػ  القواعػػد العربيػػة  :االسققالمإمققام ضققياء 

س  ػػػ  إ ػػػراؼ  ا ػػػدا غاف كمدرسػػػة أـ القػػػرل ال ا ويػػػة أمو تػػػام ا مػػػص ال ا ويػػػة
رسػػالة ،  M .Edالػد تور  يصػػ  مةػارؾ سػػي  ادلاجسػتري ك الػػد تور ر ػا   ػػيلةس 

يف جامعػػػػػة أ تسػػػػػارم لقسػػػػػم تعلػػػػػيم اللغػػػػػة العربيػػػػػة مللدراسػػػػػات العليػػػػػا ادلاجسػػػػػتري
 ق1442ـ / 2۰21اإلسلمية احل ومية بة جرماسن 

 

 .القواعد العربية كاللغة العربيةس تاةي  مفتاح الكلمات:
 

ل ػػػػػػػػػػن  شػػػػػػػػػػااء بع ػػػػػػػػػػهم يف اللغػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػةس  ةةػػػػػػػػػػالالمػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػدد لسػػػػػػػػػػلةية  ػػػػػػػػػػ ا الةحػػػػػػػػػػث ت ػػػػػػػػػػوف 
التحػػػػػػػػػػػدث  ػػػػػػػػػػػا.  دي ػػػػػػػػػػػ همال  ػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػن ادلفػػػػػػػػػػػردات ل ػػػػػػػػػػػن ال  مقواعػػػػػػػػػػػد م ليسػػػػػػػػػػػ  جيػػػػػػػػػػػدة كبع ػػػػػػػػػػػهم لػػػػػػػػػػػديه

مدرسػػػػػػػػة الةلػػػػػػػػد تاةيػػػػػػػ  قواعػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة علػػػػػػػى  ػػػػػػػػلب   يفيػػػػػػػػة معر ػػػػػػػػة  ػػػػػػػػو ةحػػػػػػػثال االغػػػػػػػرض مػػػػػػػػن  ػػػػػػػػ 
 . ا دا غاف كمدرسة أـ القرل ال ا وية أمو تام ا مص ال ا وية
  ك جلمػػػػػػػػػ  الةيػػػػػػػػػا ت  ػػػػػػػػػلث تق يػػػػػػػػػات ك ػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػ ها  ػػػػػػػػػوع الةحػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػوع  ك

 .ادلقابلةس كادللحظةس كالتو ي 
قػػػػػػاـ معلػػػػػػم/ة اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة يف ( 1إذل أف  ةحػػػػػػثال اى الةيػػػػػػا ت أعػػػػػػليس تشػػػػػػري  تػػػػػػائا  ػػػػػػ ب ػػػػػػاءن علػػػػػػ

مػػػػػػػ  ادلو ػػػػػػػوع الػػػػػػػ م  ادلت اسػػػػػػػةةبتػػػػػػػو ري ادلفػػػػػػػردات مدرسػػػػػػػة أـ القػػػػػػػرل ال ا ويػػػػػػػة  ك مدرسػػػػػػػة الةلػػػػػػػد ا مػػػػػػػص ال ا ويػػػػػػػة
مدرسػػػػػػة الةلػػػػػػد  ػػػػػػلب يسػػػػػػه  علػػػػػػى ( 2يدرسػػػػػػه الاػػػػػػلب ك يت اسػػػػػػا أي ػػػػػػا ملالحتياجػػػػػػات اليوميػػػػػػة للاػػػػػػلب. 

 ػػػػػلب مدرسػػػػػة أـ القػػػػػرل ال ا ويػػػػػة حفػػػػػ   كيصػػػػػعا علػػػػػىا مػػػػػص ال ا ويػػػػػة ال يشػػػػػعركف حفػػػػػ  ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة. 
يصػػػػػعا . ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة اسػػػػػت داـمدرسػػػػػة الةلػػػػػد ا مػػػػػص ال ا ويػػػػػة  ػػػػػلب  يسػػػػػه  علػػػػػى(3ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة. 

مدرسػػػػػة الةلػػػػػد ا مػػػػػص يعلػػػػػم معلػػػػػم/ة ( 4 ػػػػػلب مدرسػػػػػة أـ القػػػػػرل ال ا ويػػػػػة اسػػػػػت داـ ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة.  علػػػػػى
بشػػػػػرح ادلو ػػػػػػوع ي يقػػػػػـو بتاةيقػػػػػه مةا ػػػػػرة. أمػػػػػا معلػػػػػػم/ة مدرسػػػػػة أـ القػػػػػرل ال ا ويػػػػػة يعلػػػػػػم  ءامادتػػػػػه بػػػػػد ال ا ويػػػػػة

مدرسػػػػػة الةلػػػػػد ا مػػػػػص  ػػػػػلب يسػػػػػه  علػػػػػى ( 5 تو ػػػػػيح قواعػػػػػد اللغػػػػػة يف اللغػػػػػة العربيػػػػػة. باريػػػػػ الاػػػػػلب مادتػػػػػه 
 .قواعػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػة ػػػػلب مدرسػػػػة أـ القػػػػرل ال ا ويػػػػة  هػػػػم  كيصػػػػعا علػػػػى.  هػػػػم قواعػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػةال ا ويػػػػة 

 كبصػػػػػعا علػػػػػى  ػػػػػلب. قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػةتاةيػػػػػ   مدرسػػػػػة الةلػػػػػد ا مػػػػػص ال ا ويػػػػػة ب ػػػػػليسػػػػػه  علػػػػػى ( 6
 مدرسة أـ القرل ال ا وية قواعد اللغة العربية.
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