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 شكر و تقدير
، الذي أنزل إليه القرآن خبري  حممد صلى اهلل عليه وسلم رسلنيعلى سيدنا امل احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم

 .    اللغات )بلسان عريب مبني( 
امعة  جب العليا ات قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسيف  قد متت كتابة هذه الرسالة العلمية لنيل درجة املاجيستري

أنتساري اإلسالمية احلكومية، فيسرين أن أقدم جزيل وشكري وعظيم تقديري وأمجل حتييت وأحسن احرتامي إىل من قد  
 ساعدين على كتابة هذه الرسالة العلمية، وهم: 

المية  جامعة أنتساري اإلس كمدير الدراسات العليا املاجستري، سبدا  سيف الدينالدكتور األستاذ فضيلة املكرم  -1
 احلكومية بنجرماسني. 

يف الدراسات العليا جامعة   رئيس قسم تعليم اللغة العربية كاملاجستري،  احلاج فيصل مباركفضيلة املكرم الدكتور  -2
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

مها  على إرشاد، املاجستري واملكرم احلاج فيصل مبارك املاجستري رضا فضيلة املكرم الدكتور  ان فضيلة املشرف -3
لباحثة ىف كتابة الرسالة العلمية، فلهما مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم  ل وتوجيههما وتشجيعهما

 الثواب واجلزاء. 
امعة أنتساري  جب ليا يف الدراسات الع يف قسم تعليم اللغة العربية واحملاضرات مجيع احملاضرين  صاحيب السماحة  -4

أحسن الشكر و التقدير   فلهم مين  الذين يعطونين العلوم واملعارف النافعتني، اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 
 وجزاهم اهلل عين خري اجلزاء. 

  ربياين ن قد ولزوجي )عبد اهلادي(  الذي ( أمحد سوغيا النور و راتو نور حسنةالوالدان احملرتمان واحملبوبان )احلاج  -5
 ورمحاين منذ نعومة أظفاري، وشجعان دائما لطلب العلوم النافعة، ووجهاين للقيام باآلداب العالية. 

ة لكتابة هذا الرسالة  احثب للوالشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا باملساعدة والتوجية والتسهيل  -6
 العلمية. 

باحثة  ل ة هذه الرسالة العلمية، فما أحسن للقارئني أن يقرتحوا لوال تفوت للباحثة من النقصان واخلطاء يف كتاب 
 .باقرتاحات إصالحية

  عسى الّله أن ينفع هذه الرسالة العلمية للباحثة خاصة وللقارئني عامة هذه الرسالة العلمية. آمني
 م 2021ونيو ي   21بنجرماسني، 

 الباحثة 
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 170211060174رقم التسجيل:     



 ز

 تقرير مشرف الرسالة 
 

 تعليم اللغة العربية
 ية ألهلاة يثانو ال ة يروضة اإلسالم في مدرسة 

 
 اليت تقدمتها الباحثة 

 راتو نور محيدة 

 170211060174رقم التسجيل: 
 
 

 وافق املشرفان على تقدميها للجنة املناقشة
 

 م 2021يونيو    21بنجرماسني، 
 

 املشرف األول

 
 

 
 املاجستري،رضا فضيلة الدكتور 

 

 
 

 املشرف الثاين

 

 
 .الدكتور احلاج فيصل مبارك سيف، املاجستري

 

 



 ح

 إقرار الطالبة 

 أدناه ة أنا املوقع
 راتو نور محيدة :  االسم

 170211060174:  رقم التسجيل
 1994نوفمبار  5، بنجرماسني:  امليالد 
 تعليم اللغة العربية:  القسم

في مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية  ، تعليم اللغة العربية "مبوضوع  رسالةال هأقر بأن هذ
امعة أنتساري جبالدراسات العليا من جهدي شخصيا وقمت بتقدميها إىل  "األهلية

قد أحلت إىل مصادرها وما اقتبست من شيئ إال  .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
 ومراجعتها. وأقر بأنين مسؤولة عن مجيع مضامن هذه الرسالة. 
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 راتو نور حميدة 
 170211060174التسجيل: رقم 
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 ملخص البحث
يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية   تعليم اللغة العربية م.2021 ، راتو نور محيدة

املاجستري واملشرف الثاين الدكتور فيصل مبارك   رضا فضيلهالدكتور  املشرف األول. األهلية
اإلسالمية احلكومية  جبامعة أنتساري يف الدراسات العليا  قسم تعليم اللغة العربية . املاجستري

 . بنجرماسي 
 

، والغرض من هذه الدراسة هو حتديد األنشطة التعليمية اليت  لى تعليم اللغة العربية يف الفصل ركز هذه الدراسة ع
اصة يف  . خيف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية العربيةتتم. بي املدرسي والطالب يف الفصل الذي حدث 

منهج البحث املستخدم  . يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية  العربية، واليت متت يف اللغة العربيةم يعملية تعل
هو املنهج الوصفي النوعي. مت إجراء عملية مجع البيانات من قبل الباحثة نفسه من خالل إجراء املالحظات  

يف   . درسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةمواملقابالت والتوثيق. موضوع البحث كان مدرسة اللغة العربية يف 
مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية  التخطيط إلدارة تعليم اللغة العربية الذي مت تنفيذه من قبل مدرسة اللغة العربية يف 

  م. أما عن خطوات مدرسة اللغة العربية يف وضع ي، فإن ختطيط التعليم يتماشى مع التدفق يف جعل إدارة التعل األهلية 
معايري الكفاءة اإلدارية التعليمية األوىل والكفاءات األساسية، عد ذلك، قم بتحليل األيام الفعالة املوجودة بالفعل يف  
التقومي التعليمي ومن تقومي تعليم مدرسة اللغة العربية، قم بإنشاء برنامج سنوي، برنامج فصل دراسي يتم توزيعه يف  

تعليم أكثر عملية وتفصياًل، ويكون جاهزًا الستخدامها كدليل يف التعلم. عند   تطوير املنهج الدراسي إىل خطة تنفيذ
نح املعلمون حرية تغيري املنهج الدراسي وتعديله وتكييفه مع ظروف املدرسة واملنطقة،   تطوير خطة تنفيذ التعليم، ُيم

فاعلية. وناجح. مث يتم تنفيذ  وكذلك مع خصائص الطالب حبيث تكون خطة تنفيذ التعلم اليت يضعوهنا أكثر فاعلية و 
بشكل فعال وكفء ألنه يفي   مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية التعلم الذي يقوم به مدرس اللغة العربية يف 

العربية  م اللغة ي م واالختبار البعدي. اجلوانب املتعلقة بعملية تعليقبلي، وعملية التعلري تنفيذ التعلم مثل االختبار ال مبعاي
م املختلفة بأساليب وأساليب خمتلفة وفًقا للمادة اليت يتم  يقد أتقن املواد التعليمية واسرتاتيجيات التعل ةهي أن املعلم

، فضاًل عن تعزيز احلافز للطالب من خالل زيادة الوعي  الفصل من التنفيذ بفعالية وكفاءة دراستها. متكنت إدارة 
حلياة اليومية، وإعطاء الثناء واملكافآت، وطرح األسئلة، وإعطاء املهام وإجراء االختبارات  م اللغة العربية يف ايبأمهية تعل

 وإخطار الطالب بالنتائج. 
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ABSTRAK 

Ratu Noor Hamidah, 2021. Pembelajaran Bahasa Arab di MAs Raudhatul 

Islamiyah. Pembimbing I: Dr. Ridha Fadhillah, M. Ed dan  Pembimbing II:  

Dr. Faisal Mubarak Seff, Lc. MA. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.  

 

Penelitian ini difokuskan pada pembelajaran Bahasa Arab dikelas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan pembelajaran berlangsung. Antara 

guru dan siswa dikelas yang terjadi di MAs Raudhatul Islamiyah. Khususnya dalam 

proses pembelajaran bahasa arab, yang bertempat di MAs Raudhatul Islamiyah. 

Pendekatan penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Prosedur 

pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, Subjek penelitian adalah seorang guru bahasa arab 

yang di MAs Raudhatul Islamiyah. Dalam perencanaan pengelolaan Pembelajaran 

Bahasa Arab yang telah dilakukan oleh guru Bahasa Arab di Mas Raudhatul 

Islamiyah, perencanaan pembelajaran sudah sesuai alur dalam pembuatan 

administrasi pembelajaran. Adapun Langkah-langkah guru Bahasa Arab dalam 

membuat administrasi pembelajaran pertama Standar Kompetensi dan kompetensi 

dasar, setelah itu menganalisis hari efektif yang sudah ada di dalam kalender 

pendidikan dan dari kalender pendidikan guru Bahasa Arab membuat program 

tahunan, program semester yang didistribusikan ke dalam pengembangan silabus ke 

dalam RPP yang lebih operasional dan rinci, serta siap dijadikan pedoman atau 

skenario dalam pembelajaran. Dalam pengembangan RPP, guru diberikan kebebasan 

untuk mengubah, memodifikasi, dan menyesuaikan silabus dengan kondisi sekolah 

dan daerah, serta dengan karakteristik peserta didik sehingga RPP yang dibuatnya 

lebih efektif, dan berhasil. Kemudian Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru Bahasa Arab di Mas Raudhatul Islamiyah berjalan efektif dan efisien 

karena telah memenuhi kriteria pelaksanaan pembelajaran seperti pre test, proses 

pembelajaran, dan post test. Juga guru Bahasa Arab telah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan silabus yang telah dituangkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Aspek-aspek yang terkait dengan proses pembelajaran 

Bahasa Arab adalah bahwa guru telah menguasai materi pembelajaran, strategi 

pembelajaran yang bervariasi di setiap keterampilan berbahasa dengan metode dan 

pendekatan yang bervariasi sesuai dengan materi yang dipelajari seperti metode 

ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi, dan praktik dengan 

pendekatan fungsional dan rasional pada pembelajaran Bahasa Arab dan pendekatan 

ekspositori. Pengelolaan kelas telah mampu dilaksanakan dengan efektif dan efisien, 

serta penguatan motivasi terhadap siswa telah dilaksanakan oleh guru dengan cara 

menambahkan kesadaran pentingnya belajar Bahasa Arab dalam kehidupan sehari-

hari, memberikan pujian dan reward, memberikan pertanyaan, memberi tugas, 

melaksanakan ulangan dan memberitahukan hasilnya kepada siswa.  
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ABSTRACT 

 Ratu Noor Hamidah, 2021. Learning Arabic at MAs Raudhatul Islamiyah. 

Supervisor: Dr. Ridha Fadhillah, M. Ed and Supervisor II: Dr. Faisal Mubarak 

Seff, Lc. MA. Postgraduate of Antasari State Islamic University in 

Banjarmasin. 

This study is focused on learning Arabic in class, the purpose of this study is 

to determine the learning activities take place. Between teachers and students in the 

class that occurred at MAs Raudhatul Islamiyah. The research approach used is 

descriptive qualitative method. The data collection procedure was carried out by the 

researcher himself by making observations, interviews, and documentation. The 

research subject was an Arabic teacher at MAs Raudhatul Islamiyah. In planning the 

management of Arabic Learning that has been carried out by the Arabic teacher at 

Mas Raudhatul Islamiyah, the learning planning is in accordance with the flow in 

making learning administration. As for the steps of the Arabic teacher in making the 

first learning administration Competency Standards and basic competencies, after that 

analyze the effective days that are already in the education calendar and from the 

Arabic teacher education calendar to make an annual program, a semester program 

that is distributed into the development of the syllabus to in a more operational and 

detailed Learning Implementation Plan, and ready to be used as a guideline or 

scenario in learning. In developing the Learning Implementation Plan, teachers are 

given the freedom to change, modify, and adapt the syllabus to the conditions of the 

school and region, as well as with the characteristics of students so that the Learning 

Implementation Plan they make is more effective and successful. 

The learning implementation carried out by the Arabic teacher at Mas Raudhatul 

Islamiyah runs effectively and efficiently because it meets the learning 

implementation criteria such as the pre test (tests carried out before starting lessons), 

the learning process (the core activity of implementing learning), and the post test ( 

tests that are carried out after the learning process is complete). The aspects related to 

the Arabic learning process are that the teacher has mastered the learning material, 

various learning strategies with varying methods and approaches according to the 

material being studied. Class management has been able to be carried out effectively 

and efficiently, as well as strengthening motivation for students has been carried out 

by the teacher by adding awareness of the importance of learning Arabic in everyday 

life, giving praise and rewards, giving questions, giving assignments, carrying out 

tests and notifying the results to students. 
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