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َل هللاُ لَهُ  َمْن َسلََك َطِرْيقًا يَْلتَِمُس فِْيِه ِعْلًما َسهَّ

 َطِرْيقًا إِلَى الَجنَِّة )رواه مسلم(
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk 

menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan 

 1.ke surga 

 

 

 مَ لْ ا العِ وْ تُ وْ أُ  نَ يْ ذِ الَّ  وَ  ُكمْ نْ ا مِ وْ نُ آمَ  نَ يْ ذِ الَّ  هللاُ  عِ فَ رْ يَ 

 (11)المجدلة : ات  جَ رَ دَ 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang orang yang diberi ilmu 
2.pengetahuan beberapa derajat 

  

                                                             
1 HR. Muslim 
2 QS :Al-Mujadalah :11 
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 اإلهداء

 إلى

 والدي المحترمين المحبوبين وآل بيتى المحترمين
 الذين ربيانى صغيرا وهذبانى كبيرا

 

  العربية اللغة تعليم قسم يف األحبّاء يزمالئ

 اإلسالمية الحكومية كديرى معةجاب
 

 البحثتمام هذا كل من ساعدنى فى إ
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 ملخص
المشرف الثانى أحمد الماجستير و قمر الزمان األول  ، المشرفتياوانمحمد ايفنج دي

مهارة الكالم  في كفاءة الطالبتطبيق طريقة المناقشة لترقية الماجستير:  رافعي

كومورو عانجوك قسم اللغة كاباس سوعاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالم لفصل الل

 .2015 ،يريالجامعة اإلسالمية الحكومية كد ،كلية التربية العربية،

 

 المدرسة الثانوية اإلسالم  ،مهارة الكالم ،المناقشةالكلمة األساسية: 

ن يملك جميع طريقات التعليم أس م يجب على كل مدر  أعمال التعليم المتعلفي 

ما أو  ،التعليمنجاح ن يملك  المدرس مبصرة واسعة في أ. ويوجب أيضا ةعالمتنو  

في  المتنوعة س ال يملك الطريقةالمدر   كان . إذاعملية التعليمفي  هان يعملأ الخطوة البد  

فطبعا، كانت عملية التعليم  ،الطالب إلىوال سيما ال يتسل ط المادة الذي سيصل ، التعليم

قبل البحث و تظهر عند  حثابلهذا نتائج المالحظة الذي عمل ا غير حاصل أو فاصل.

  . ه. وهذا الحال يأثر فيفي الفصل عمل التعليم ان الطالب يتكلمون بأنفسهم

 لترقية مناقشةالتطبيق طريقة  كيف( 1 البحث فى هذا البحث هي : يراكز هذا

كاباس عاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالم لفصل اللمهارة الكالم في  كفاءة الطالب

 مهارة الكالم كفاءة الطالب في طريقة المناقشة ترقيهل ( 2سوكومورو عانجوك. 

 تخدم الباحثسا  كاباس سوكومورو عانجوك. بالمدرسة الثانوية اإلسالم العاشر لفصلل

. و و يتضمن على جميع الطالب فيه ىالصف طريقة البحث بمقاربة البحث إجرائى

و  و الوثائقالمقابلة  بطريقة المالحضة ومصادر البيانات حصل الباحث على 

  .اإلختبار

استخدم ( 1 حث هي:جابة عن الركائز البالمحصولة لتكون إالبحث  ونتائج 

عربية في بحث عن التي يوجب الطالب لتكلم اللغة اللباحث طريقة المناقشة في تعليمه ا

اءة الطالب في كفنتيجة وعقد الباحث اإلختبار لمعرفة  ،التعليم الهواية في موضوع

كفاءة نتيجة ترقي  مناقشةطريقة الان  المحصولة،من البيانات  بناءو ( 2. مهارة الكالم 

. ودليل ان فصل العاشر بمدرسة الثانوية اإلسالم عانجوكلل مهارة الكالم فيالطالب 

 بعد وجود طريقة المناقشة. 80الي  65لدى الطالب يرتقي من  نتيجة المعدلة

 

 

 

 
 
 
 



 ط
 

 

ABSTRAK 
 

Moch. Ifang Did Nyawan, Dosen Pembimbing pertama, H. Qomarus Zaman, Lc, 

M.pd.I Dan Ahmad Rifa’i, M.Pd. : Penerapan Metode Diskusi Untuk 

Meningkatkan Ketrampilan Berberbicara Pada Kelas Sepuluh Di Madrasah Al-

ISLAM Kapas Sukomoro Nganjuk, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan 

Tarbiyah, STAIN Kediri, 2015.   

 

 

 

Kata Kunci: Diskusi, Ketrampilan Berbicara, Madrasah Aliyah “Al-ISLAM”.  

 

 Dalam kegiatan belajar mengajar dan mengajar, sangat penting bagi 

seorang guru untuk mempunyai berbagai metode. Ia harus mempunyai wawasan 

yang luas tentang bagaimanakah kegiatan belajar-mengajar itu terjadi, dan 

langkah-langkah apakah yang harus ia tempuh dalam kegiatan tersebut. Jika 

seorang guru tidak mempunyai metode dalam mengajar, apa lagi tidak menguasai 

materi yang hendak disampaikan, maka kegiatan belajar dan mengajar tersebut 

tidak akan maksimal bahkan cenderung gagal. Hal ini di perkuat oleh hasil 

observasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian dan 

terbukti saat pelajaran di mulai banyak siswa yang bebrbicara sendiri. Hal ini di 

duga akan mempengaruhi siswa di dalam kelas. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penerapan 

metode diskusi kelas pada kelas sepuluh di madrasah Aliyah AL-ISLAM nganjuk. 

2) apakah metode diskusi meningkatkan maharah kalam pada kelas sepuluh di 

madrasah Aliyah AL-ISLAM nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian tindakan kelas dalam cara dan metodenya yang melibatkan siswa kelas 

sepuluh di madrasah Aliyah AL-ISLAM nganjuk. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara Observasi, Wawancara, Test, dan Dokumentasi.  

Hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah adalah : 

1) peneliti menggunakan metode diskusi dalam pembelajarannya yang mana 

mewajibkan siswa untuk berbicara bahasa arab dalam membahas suatu judul 

pelajaran. 2) berdasarkan atas data yang di peroleh peneliti bahwa nilai siswa 

kelas sepuluh di madrasah Aliyah AL-ISLAM nganjuk meningkat dengan adanya 

metode diskusi . hal ini terbukti dari rata-rata nilai siswa dari 65 menjadi 80 setlah 

adanya metode diskusi. 
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 التقديم

 بسم هللا الرحمن الرحيم

نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك, ونؤمن بك, وتوكل عليك, 

على معلمنا ومنتك علينا محمد ونثني عليك الخير كله, ونصلي ونسلم 

واتبعوا عبدك ورسولك, ورضي هللا عن صحابته الذين سعدوا برؤيته, 

 أما بعد:  النور الذي أنزل معه

تى يقدر حمدا و شكرا هلل الذي قد أعطى الباحث نعمته و هدايته ح

تطبيق طريقة المناقشة لترقية موضوع الباحث أن يكمل البحث تحت ال

مهارة الكالم فى الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية "اإلسالم" بكاباس 

 سوكومورو عانجوك.

هذا البحث  تمامالباحث في إ ى من الذين قد سعدشكر الباحث إلي و

 ولذلك، يقدم الباحث بوافر الشكر وجزيل التقدير إليهم وأحص بذكرهم:

كرئيس الجامعة اإلسالمية  الماجستير نور حميدالدكتور فضيلة  -1

 الحكومية كديري.

و األستاذ  األول المشرفك الماجستير قمر الزمان األستاذفضيلة  -2

الثاني الذان قد أشرفا الباحث  المشرفك الماجستير رافعيأحمد 

 هذا البحث.  يتم حتى يقدر الباحث أن

التربية بجامعة  علي أنوار الماجستير كرئيس كلية ضيلة األستاذف -3

 اإلسالمية الحكومية كديري.

قسم التربية  ويون زنيرة الماجستير كرئيسة كليةفضيلة األستاذة ي -4

 اإلسالمية الحكومية كديري.اللغة العربية بجامعة 

كمدير المدرسة الثانوية اإلسالم فعي اضيلة األستاذ لقمان شف -5

 بكاباس سوكومورو عانجوك.

مدرسة الثانوية ب محمد فائزون كولي الفصل العاشرضيلة األستاذ ف -6

 اإلسالم بكاباس سوكومورو عانجوك

 اللغةقسم التربية  كليةقسم التربية، ذ و الموظفون في ياألسات -7

 العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية كديري.



 ك
 

أبي الذي قد قدمني وأمي التي قد دعوني في كل يومها وأخواني  -8

 وأخواتي المحبوبة بارك هللا لهم.

أصدقائي في جامعة اإلسالمية الحكومية كديري و ب أصدقائي  -9

و كل من الذين ال يستطيع الباحث أن يذكرهم المسجد المعرف 

 لعل هللا يباركهم على مساعدتهم للباحث أمين.واحدا فواحدا. 

عن األخطاء و النقائص،  فيشعر الباحث أن هذا البحث قريب

ولذلك يحتاج الباحث النقد ألكمال هذا البحث. ويرجو الباحث أن ينفع 

 هذا البحث لمن قرأه وأن يستفد للمراجع و المقارنة للباحث اآلخر، آمين.

 

 

 2015 ويولي 2كديري، 
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