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اءاإلهد  

:الجامعي  البحث هذا أهدى  
 

 إلى الوالديّ 
 مرفوعه ستى الكريمة وأّمي دمجاه الكريم أبي

الغاليين أمد هللا في عمرهما، عرفانا بفضلهما بعد 
 هللا تعالى،

في شحذ همتي والدعاء المستمرلي بالتّوفيق 
 والسداد،

 الّصغير المحبوبان، الكبير وأختيوإلى أختي 

اللغة العربية،وجميع أصدقائي فى قسم   

 لى جميع من يحبّنى ويرحمنيإو

 تغّمدهم هللا بالّرحمة
 والعافية.
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 ملخص
عباس صفوان  والمشرف الثاني الماجستيرمحمد فؤاد هاشيم، المشرف األول احمد رفاعى 

 الثّانويّة المدرسة فيالّطالّب  كالم استخدام طريقة المباشرة لترقيّة مهارة: الماجستير

 .عانجوك فرامبون المنار" اإلسالميّة

 كالم استخدام طريقة المباشرة ، ترقيّة مهارةالكلمة األساسية: 

منهج التّعليم أو طريقة التّعليم هي إحدى العوامل التّعليمية. والّطريقة المباشرة 
هي إحدى الّطرائق التي تستخدم في تعليم اللّغة العربيّة. اإلفتراضات من هذه الّطريقة 

م اللّغة األجنبيّة متساويًا بتعليم اللّغة القوميّة يعني إستخدام اللّغة األجنبيّة هي أّن تعلي
ا في الكالم. من  بينة الّسابقة نعّرف أّن طريقة المباشرة تعطي البيئة المباشرةً ومستمرًّ

 . الموفّقة لتطبيق كالم العربيّة
 في ارة كالممه في الطالب نتيجة ما (1أما ركائز في هذا البحث كما يلي : )

فى المدرسة الثانوية اإلسالمية "المنار" )  XI IPA) الطبيعة علم عشر الحادى فصل

كيف تحسين تعليم مهارة الكالم ( 2)طريقة المباشرة   استخدام قبل عانجوك فرامبون

فى المدرسة  (  XI IPA) الطبيعة علم عشر الحادى فصل في لترقية نتيجة الطالب

 لترقيية المباشرة طريقة فعّالية كيف( 3).عانجوك فرامبونالمنار" الثانوية اإلسالمية "

فى ) XI IPA) الطبيعة علم عشر الحادى فصل في الكالم مهارة في الطالب نتيجة

  عانجوك فرامبونالمدرسة الثانوية اإلسالمية "المنار" 

 ء لفصلحونوع هذا البحث يعنى اجرامقاربة البحث الكيفي دم هذا البحث خيست

 الثانوية المدرسةب  XI IPA الطبيعة علم عشر الحادى فصل في الباحث أخذتو،

 هذا فى البيانات جمع طريقة أما.  للبحث مكانا عنجوك فرامبون المنار اإلسالمية

 تلك الباحث حلل ثم.  واإلختبار الوثائق و لةوالمقاب المالحظة بطريقة فهي  البحث

 .المباشرة طريقةالوب  الوصفي تحليلالب البيانات

 
 في الطالب فهم ترقية تستطيع  المباشرة الطريقة أن تدل البحث هذا نتيجة وأما

 الثاني وثم ,63,33 ىاألول البيانات نتيجة وأما. الكالم مهارة خاصة العربية اللغة تدريس
 في وتعلم التعليم عملية في ليستخدم المناسة المباشرة الطريقة على تدل النتيجة هذه. 83,4

 أن الباحث استدل السابقة، البيانات علي استنادا.الكالم لمهارةا خاصة العربية اللغة يستدر
 .الكالم مهارة ترقية عتستطي  المباشرة طريقة استخدام
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ABSTRAK SKRIPSI 

 

MUHAMAD FUAT HASIM, Dosen embimbing satu AHMAD RIFAI, M.Ag dan 

dosen pembimbing dua ABBAS SOFWAN , LL.M: penerapan metode langsung 

untuk meningkatkan kemampuan bicara siswa di MA  Al Manar prambon. 

Kata kunci: penerapan metode langsung, peningkatan maharoh kalam. 

 

 Metode pembelajaran adalah salah satu unsur dalam pembelajaran dan 

metode langsung adalah salah satu metode yang diterapkan dalam pembelajaran 

bahasa arab. Inti dari metode ini adalah bahwa pembelajaran bahasa asing sama 

seperti pembelajaran bahasa ibu yaitu menerapkan bahasa asing secara langsung 

dalam percakapan. Dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa metode langsung 

memberikan ruang lingkup yang cocok untuk mempraktekan bahasa arab. Adapun 

rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut (1) Bagaimana nilai siswa di 

kelas XI IPA di MA Al Manar Prambon Nganjuk sebelum menggunakan strategi 

metode induktif ? (2) Bagaimana perbaikan pembelajaran maharah kalam dengan 

strategi induktif untuk meningktkan pemahaman siswa di kelas XI IPA MA Al 

Manar Prambon Nganjuk (3) bagaimana efektifitas strategi induktif untuk 

meningktkan pemahaman siswa di kelas XI IPA MA Al Manar Prambon Nganjuk  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Subjek pengumpulan data pada penelitian ini adalah siswa 

kelas XI IPA MA Al Manar Prambon Nganjuk . Teknik pengumpulan data yang 

dipakai oleh peneliti adalah observasi, wawancara, metode tes, dan dokumentasi. 

Selanjunya data yang diperoleh dianalisis. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran induktif 

mampu meningkatkan pemahaman para siswa dalam pembelajaran  nahwu Selain 

itu hasil penelitian ini juga menujukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunaan model pembelajaran 

induktif. Hasil pada data awal, nilai rata-rata kelas yaitu 63,33 dan pada akhir 

siklus nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 83,4. Selain itu kreativitas siswa 

juga meningkat karena mereka menyatakan mampu memahami materi pelajaran 

maharah kalam, serta mereka menyatakan dapat menemukan dan mempelajari 

Pelajaran ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulan yang dapat diambil 

adalah bahwa  penerapan model pembelajaran induktif  mampu meningkatkan 

pemahaman siwa sekaligus mampu meningkatakan minat siswa dalam maharah 

kalam. 
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 التقديم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

نفسنا أإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور 
عمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له أومن سيئات 

 . ما بعدأ،  ن محمدا عبده ورسولهأشهد أن ال اله اال هللا وأشهد أ
 

 العلمي تحت الموضوع " فبقدرة هللا و عنايتة قد انتهى هذا البحث
 المدرسة فيالّطالّب  استخدام طريقة المباشرة لترقيّة مهارة كالم

 ن هذا البحثأيقنت وأ .فرامبون عانجوك "المنار" اإلسالميّة الثّانويّة
،  من النقائصرة يكث فيه ، لذلك توجد بعيد عن الكمال والتمام العلمي

هديت كلمة الشكر على مساعدتكم فى ألكن فى هذه الفرصة الشريفة 
 إتمام كتابة هذا البحث، وأخص بالذكر : 

 

، رئيس الجامعة اإلسالمية  الماجستير نور حميدالدكتور  .1
 العلمي . الذى قد وافق هذا البحثالحكومية كديري 

م حكومية الثانية كدير احمد مصلح، مدير المدرسة الثّانوية اإلسال .2
 البحث العلمي في تلك المدرسة. قد أجازنى بقيام يالذ

الذى بذل جهده على ، المشرف األول  الماجستير رفاعى احمد .3
 . القيام بإشرافى فى اتمام هذا البحث من البداية حتى النهاية

الذى بذل جهده على  المشرف الثاني ،الماجستير  عباس صفوان .4
 . رافى فى اتمام هذا البحث من البداية حتى النهايةالقيام بإش

للتعلم  يقسم تربية اللغة العربية ، الذين يصاحبونو أصحابي فى  .5
 بهذه الجامعة منذ ابتداء الدراسية إلى اإلنتهاء .

هم مقبولة و يجزيهم سأل هللا تعالى أن يجعل أعمالو أخيرا ،أ .6
هذا  هللا أسئل أن يكونو شكرا كثيرا،  هم، واشكر لبأحسن الجزاء

 ووسيلة ألسباب الفتوح . لقراء  جميعالو لي نافعا العلمي البحث
 . آمين
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