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1َ)عمرَبنَالخطاب(

َ

Bersemangatlah mempelajari bahasa Arab karena sesungguhnya 

bahasa Arab adalah bagian dari agama-Mu. 

  

                                                             
1 Mukhlas widodo dkk, bahasa Arab, Pimpinan daerah Muhammadiyyah daerah Magelang, 2010. 
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 اإلهداء
 الحاد لله قد تّم هذا البحث بعونه وفضله

 هذا من فضل ربي

الاحبوبين متعني الله بطو    استعانةأمي و دوام العلوموأهدي هذا البحث إلى والدي ومرّبي روحي 
 عارهال وصحة جسديهال وعلفيتيهال

 بسبب حبهال وصداقتهال أذوق لذيذة التعلم حتى مرحلة الجلمعة

 أقدم تحيتي وتعظياي إليهال من عايق قلبي

 الكرملء واألفلضل مشايخي جميعوإلى 

 الذين هلجرت إليهم للتفقه في الدين وللتبرك عليهم وعلى علومهم

 بوني بأحسن تربيتهم وأخالقهم وأدبهمالذين ر 

 أعلن الله علي بنيل برمكتهم وبرمكة علومهم ويحسرني معهم يوم الينفع مل  والبنون

 أخالقهم وأدبهم ويعترفونني كطالبهمأتباع وجعلني الله من أتباعهم و 

 وجعل الله هذا البحث خللصة لوجهه الكريم

 آمين
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ABSTRAK 

 Viky Asroful Ulum, Pembimbing pertama Umar Faruq, M.Fil dan pebimbing kedua 

adalah Ahmad Sholihuddin, M.Pd ; Kekhasan Pembelajaran Bahasa Arab Di madrasah 

Aliyah Al- Anwar Baruharjo, Durenan, Trenggalek. 

Kata kunci : Kekhasan pembelajaran Bahasa Arab, Madrasah Aliyah Al Anwar Baruharjo, 

Durenan, Trenggalek. 

 Pembelajaran bahasa arab adalah salah satu kunci mempelajari ilmu agama. Madrasah 

Aliyah Al Anwar Baruharjo, Durenan, Trenggalek itu adalah madrasah yang sangat 

mengutamakan pemahaman agama melalui kitab- kitab kuning dan kitab- kitab modern 

dengan menggunakan kemampuan berbahasa arab murid. Selain itu di madrasah aliyah ini 

diwajibkan bagi seluruh santri untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab setiap hari, sistem 

manajemen dan pengajaran yang baik sehingga madrasah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat baik dari segi murid- muridnya, sarana- prasarana, dan tenaga pengajarnya. 

Rumusan masalah ini adalah sebagai berikut : bagaimana pembelajaran bahasa arab di 

Madrasah Aliyah Al Anwar Baruharjo, Durenan, Trenggalek?, apa saja keistimewaan/ 

karakteristik pembelajaran bahasa arab di Madrasah Aliyah Al Anwar Baruharjo, Durenan, 

Trenggalek?. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dekriptif. Sumber data penelitian 

ini adalah ustadz dan sebagian murid serta dokumentasi data lapangan, peneliti memilih 

Madrasah Aliyah Al Anwar Baruharjo, Durenan, Trenggalek sebagai objek penelitian. 

Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, 

Wawancara, dan Dokumentasi.  

Kemudian peneliti merinci dan menjelaskan bahwa: 1). Tujuan pembelajaran bahasa 

Arab disini adalah agar siswa mampu membaca tulisan arab dengan benar, siswa mampu 

memahami makna teks Arab dengan benar beserta memahami qowa’id yang ada pada teks 

yang dibaca, siswa mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar 

dengan teman dan para guru di lingkungan madrasah. Metode yang digunakan adalah metode 

ekletik (campur). 2). Keistimewaan yang ada di madrasah Aliyah Al- Anwar ini dalam 

pembelajaran Bahasa Arab terdapat didalam pembelajaran mufrodatnya, pembelajaran kitab 

klasik yang dimasukan dalam materi sekolah formal, satu- satunya Madrasah Aliyah yang 

menggunakan bahasa Arab dalam berkomunikasi, Para alumninya yang sampai ke taraf 

internasional dengan bahasa Arabnya. 
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 الالخص

أشرف العلوم , الاشرف األو  عاار فروق الالجستير و الاشرف الثلني صللح الدين  فيك 
 األنوار دورينلن تريعكلليك "    ثلنويةالالجستير :  "خصلئص تعليم اللغة العربية في الادرسة ال

 دورينلن ترنجليكاألنوار  ثلنويةالالادرسة ، خصلئص تعليم اللغة العربية : ات األساسيةالكلم

االنوار بلروهرجل، دورينلن، ترنجلليك هي  ثلنويةغة العربية احدى الافلتح العلوم الدينية. الادرسة الالل
 الادرسة التي تقدم تعليم الدينية بواسطة مكتب الطراث و مكتب عصرية باهلرة مكفلئة الطالب في اللغة العربية.

ة مكل اليوم، وجود نظلم الدارة والتعليم ومن نلحية أخرى، يلزم على طالب هذه الادرسة أن يتكلاوا بللعربي
مكيف تعليم البحث :   زهنل رمكلئ الجيد يسبب تناية الادرسة نضرا سواء من حيث الطالب والوسلئل ومعلاهل.

ه لتطريق ومواده و من أهدافه "معهد انوار الحرمين دورينلن ترنجليك"ألنوار من ا الثلنويةاللغة العربية في الادرسة 
 "معهد انوار الحرمين دورينلن ترنجليك"ألنوار من ا الثلنويةفي تعليم اللغة العربية في الادرسة  خصلئصمل ال، ؟
 .؟

ومصدر البيلنلت في هذا البحث  يستخدم هذا البحث باقلربة البحث الكيفي بوصف الدراسة حللة، 
 الثلنويةالبلحث الادرسة  وأخد به من بيلنلت الادرسة، لعربية وبعض طالب الادرسة ومل تعلقهو معلم اللغة ا

االنوار بلروهرجل، دورينلن، ترنجلليك مكلنل للبحث. أمل طريقة جاع البيلنلت في هذا البحث فهي بطريقة 
 الاالحظة والاقلبلة والوثلئق.

أهداف  تعليم اللغة العربية في هذه الادرسة هي ليكون الطللب (. 1ثم نتيجة هذا البحث هي:
العربية صحيحل وفهم مضاون معلنيهل وقواعدهل. ويستطيع التحلدث بللعربية جيدا يستطيع قراءة النصوص 

وخصلئص (. 5 وصحيحل مع األصدقلء والاعلم في بيئة الادرسة. والطريقة الاستخدمة هي الطريقة االنتقلئية.
ب الكالسيكية األنوار تكون في تعليم الافردات وتعليم الكت الثلنويةتعليم اللغة العربية في هذه الادرسة 

الادخولة في الانهج الدراسي. ومكلنت وحيدة التي تستخدم العربية في التحلدث ومكلن خريجيهل يبلغ الرجة 
 الدولية بلغتهم العربية.
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 التقديم
 بسم الله الرحان الرحيم

نحاد الله الذي أعلن عبلده لعال سلئر الوظيفلت والطلعلت. ونشكره على نعاه ومعونته  
لم هذا البحث العلاي، الذي مكشف فيه عن مشكالت الطالب في فهم الاراجع العربية علينل لتا

واستيعلبهل. والصالة والسالم على رسو  الله محاد ابن عبد الله الابعوث لكلفة األمة بكلمل 
 شريعته وخللص دينه. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أمل بعد:

سلعده في إتالم هذا البحث العلاي. خلص يقّدم البلحث جزيل الشكر علي من الذي  
 الخلصة إلي فضيلة :

فضيلة رئيس الجلمعة السالمية الحكومية مكديري الدمكتور نور حايد الالجستير و رئيس مكلية  .1
التربية الدمكتور علي أنوار الالجستير الحلج مع أعضلئهال على مكل لبلقتهم و اهتالمهم و 

 تشجيعهم حتي يتّم البلحث دراسته.

الاشرفين الكرمين األستلد عار فلروق الالجستير واألستلد أحاد صللح الدين الالجستير على  .5
 إعطلء الرشلد والتوجيه والتشجيع على البلحث حتي يستطيع على أن يتّم هذا البحث العلاي.

جايع الطالب لشعبة تربية اللغة العربية بللجلمعة السالمية الحكومية مكديري خلصة  .3
لى إتالم هذا البحث وخصوصل على أصدقلءنل في مرمكز التعليم لشعبة تربية اللغة الاسلعدين ع

 العربية

جايع زمالء البلحث من الاستوى األخر لشعبة تربية اللغة العربية وزمالئي في الاعهد  .0
السالمي انوار الحرمين ترنجليك، تحلمسوا وال تيأسوا، إنه الييأس من روح الله إال القوم 

  الظللاون

ب وأم البلحث ومشليخي الذين ربّوني من صغلر عاري حتى بلوغ عاري، متعنل الله بطو  أ .2
 حيلتهم



 ك
 

 إخوان وأخوات البلحث الشقيقة و في الله وفقهم الله على فعل الخيرات واجتنلب الانهيلت  .1

سلئل الاولى عز وجل أن يتغادهم بواسع رحاته ويتقبل منهم ويجزيهم الله خير الجزاء. ولعّل 
 البحث العلاي نلفع على البلحث وعلى من اطلعه. أمين. هذا
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