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كلمة الشكر والتقديم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

إّن احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونست فره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

من يهد اهلل فال مضل لو ومن يضللو فال ىادي لو أشهد أن ال إلو إال اهلل وأشهد أّن زلمدا عبده 

. ورسولو، أّما بعد

 فعالية استخدام " حتت ادلوضوع الرســــــــالة ادلاجســـتَت هفبقدرة اهلل وعنايتو قد انتهى ىذ

لطالب شعبة الًتبية لل ة  ودوره لًتقية مهارة الكالم (Self Access Center)مركز التدريس الذايت

  ".(دراسة حتليلية جبامعة اإلسالمية احلكومية كديري)العربية 

 من كثَتة افيو توجد لذلك والتمام، الكمال عن  بعيدالرســــــــالة ادلاجســـتَت هىذ أن وأيقنت

 ىذا كتابة إمتام يف مساعدتكم على الشكر كلمة أىديت الشريفة الفرصة ىذه يف لكن. الّنقائص

 .بالذكر وأخص البحث

 امعةبج الدراسات العليا كمدير برنامج احلاج، الدكتور أمحد فطاين ادلاجستَت األستاذ .1

 .الرســــــــالة ادلاجســـتَت هىذ وافق قد الذي أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية

 القيام على جهده بذل الذي األول ادلشرفك ،إمام فؤادي ادلاجستَت احلاج األستاذ الدكتور .2

 .النهاية حىت  البداية من البحث ىذا إمتام يف ب شرايف

 إمتام يف ب شرايف القيام على جهده بذل الذي الثاين ادلشرفك ،صاحب ادلاجستَت الدكتور .3

 .النهاية حىت  البداية من البحث ىذا
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 قد الذي احلكومية كديري اإلسالمية اجلامعة احلاج، كرئيس ادلاجستَت زلمد نور محيد الدكتور .4

. اجلامعة تلك يف الرســــــــالة ادلاجســـتَت ةبقيام أجازين

شعبة  يف مهارة الكالم دلادة مدّرسرئيس مركز التدريس الذايت وك ادلاجستَت، خَت النداء .5

 ب شرايف القيام على جهده بذل الذي ،كديري اإلسالميةِا احلكوميةِا  الل ةِا العربيةِا جبامعةِا دريست

 .النهايتو حىت البداية من البحث ىذا إمتام يف

 الذي كديري اإلسالميةِا احلكوميةِا  الًتبية لل ة العربية جبامعةِا شعبة  من اخلرجيُت األولُتيزمالئو .6

 . هبذه اجلامعة مند إبتداء الدرسية اىل اإلنتهاءدريسيصاحبوين للت

 اإلسالميةِا احلكوميةِا جبامعةِا  العربية لل ة الًتبية قسم العليا لدراسات  من ادلرحلة الثانية يزمالئو .7

 . هبذه اجلامعة مند إبتداء الدرسية اىل اإلنتهاءدريس الذي يصاحبوين للتتولونج أجونج

وأخَتا أسأل اهلل تعاىل أن جيعل اعماذلم مقبولة وحيزىم بأحسن اجلزاء وأشكر لكم شكرا كثَتا،  .8

. نافعا وللقراء مجيعا ووسيلة ألسباب الفتوح الرســــــــالة ادلاجســـتَت هىذكون تواهلل اسأل ان 

 .آمُت

 

 

2015 أغسطوس 10، أجونج تولونج  

 

 

ـــــماء احلسـٌتـــــــــــــــــــــاســـــــــ  

2844134006 

 



   ط
 

 الملخص

 

 ودوره (Self Access Center) فعالية استخدام مركز التدريس الذايت .2015 ،أســــــــــــماء الحسنى
دراسة حتليلية جبامعة اإلسالمية احلكومية )لًتقية مهارة الكالم لطالب شعبة الًتبية لل ة العربية 

جبامعة اإلسالمية احلكومية تولونج  دراسة العليا قسم الل ة العربية.  رسالة ادلاجستَت .(كديري
الدكتور : األستاذ الدكتور إمام فؤادي ادلاجستَت احلاج، وادلشرف الثاين: ادلشرف األول .أجونج

 .صاحب ادلاجستَت

. التدريس الذايت، مهارة الكالم ،استخدام، فعالية: الكلمات األساسية

فعالية وسائل التدريس . وسائل التدريس ذلا دور مهم لدعم عملية تدريس الل ة العربية
 Media-Based)سواء بأحد ادلقاربات يف تدريس الل ة، يعٍت ادلقاربة بناء على الوسائل 

Approach).30يف اجلامعة، اكتساب العلوم يف الفصل .  ىذه ادلقاربة تتعلق بفعالية الوسائل% 

البد للطالب أن حياولوا بذاهتم بأنواع ادلصدر التعليمية وأن يزيدوا اإلعالمات  %70فحسب، وأما 
 التدريس الذايت ىو من أحد الطرق الذي أقيم  (Autonomous Learning )بطريقة التدريس الذايت

ولسّد حوائج التدريس الذايت، بٍت . بدون اإلرشاد من األستاذ أواألخر على البحث عن اإلعالمات
يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  SAC أو خيتصر ب (Self Access Center)مركز التدريس الذايت 

بناء على تلك ادلشاكل، فمشكلة  .كديري لدعم عملية تدريس طالب قسم تدريس الل ة العربية
لًتقية  (Self Access Center) فعالية استخدام مركز التدريس الذايت كيف (1: ىذا البحث ىي

لًتقية مهارة  (Self Access Center) ما ىي دور مركز التدريس الذايت (2مهارة الكالم لطالب؟، 
لًتقية  (Self Access Center) ما ىي مشكالت يف دور مركز التدريس الذايت (3الكالم لطالب؟، 

 Self Access) ما ىي حّل ادلشكالت يف دور مركز التدريس الذايت (4مهارة الكالم لطالب؟، 

Center) يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري؟ لًتقية مهارة الكالم لطالب. 
، والباحث يستخدم تستخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي ونوعو ىو البحث التحليلي

تنقيص البيانات، : وأما حتليل البينات. بادلالحظة ادلشاركة، وادلقابلة، والوثائقية مجع طريقة البيانات
 ولتفتيش صحة البيانات يعمل الباحث تطويل. وتقدمي البيانات، واثبات البيانات مبقارنة الثابت

 .احلضور، والتثليثي، ادلناقشة مع بعض اإلخوان أوقات
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فعالية  (1: أن فعالية مركز التدريس الذايت ىو: كانت اخلالصة من ىذه البحث وىي
استفادة وسائل التدريس تركز للطالب  (أ: يف دعم عملية تدريس الطالب حيقق بهاستخدام

مركز  (ج.  كثَت احتادىا أي اسهامها يف تدريس الل ة العربية ىي كتاب ادلراجعهوسائل (ب. فردية
مركز  (د. الل وية مل متر فعالية ألن عدم زلارك الل ة ونقص شجاعة الطالب  التدريس الذايت كالبيئة

 يف دعم عملية تدريس هأما دور  (2. كبَتة يف دعم عملية تعلم الطالبةالتدريس الذايت لو فعايل
 كثَت احتادىا أي اسهامها يف تدريس الل ة هوسائل (ب.  فرديةهاستفادة وسائل (أ :ــــــ الطالب حيقق ب

مركز التدريس الذايت لو  (د. الل وية  مركز التدريس الذايت كالبيئة (ج. العربية ىي كتاب ادلراجع
ل ة كلم ادلعلم بي احيانا (أ: أما مشكالتو ىي (3 .فعاليتو كبَتة يف دعم عملية تعلم الطالب

 كالبيئة تونقص توعية الطالب عن مهمة استفاد (ب.  مع الطالب يف مركز الدريس الذايتاألجنبية
دور  (أ :ىي وحّل ادلشكالت (4 .نقص احلاث وادلثَت حلث الطالب يف شلارسة الكالم (ج .الل وية

 للطالب الكالم مهارة فعالية وسائل لًتقية (ب.  للطالبومهارة القراءةكتب لًتقية مهارة الكالم 

 .الل ة العربية بيئة تشكيليف  أمهية ( ج.مركز التدريس الذايت مت حتضَتىا يف حول اليت

علي أن دور مركز التدريس الذايت أىم من اإلستفاد لًتقية مهارة : "البحث ىذا وأطروحة
الكالم الطالب مثل الكتب، والوسائل، والبيئة الل ة العربية فطبعا األمر الواجب الذي حيتاج وينفع 

حىت يتصرف الرؤية والرسالة برنامج شعبة . ببعض الطالب ودور ادلعلم دلادة الل ة العربية ومصروف
". الًتبية لل ة العربية حتصل
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Asmaul Husna, 2015. The Effectiveness of Using SAC (Self Access Center) and 

Its Role To Improve speaking Skills Student of Arabic Language Program (Study 

Analysis in the States College of Islamic Studies Kediri). Thesis. Postgraduate of 

Arabic Education Program. State Islamic Institute ( IAIN ) Tulungagung. First 

advisor : Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M. Ag., Second advisor : Dr. Sokip, M.Pd. 
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 The use of learning media has an important role in learning Arabic. The 

Effectiveness of Learning Media is one approach to learning language that is 

Media-Based Approach. This approach is closely related to using of media. The 

students acquiring information and knowledge  in the classroom is only about 

30%, while 70% had to seek own through a variety of learning media and increase 

their knowledge of the Arabic language with self-learning (Autonomous 

Learning). It can be found of Self Access Center. The researcher interested in 

analyzing of the Effectiveness of Using Self Access Center (SAC) and its role to 

improve Speaking Skills Student of Arabic Language Program in the state college 

of Islamic studies (STAIN) Kediri. The researches of the problems are: 1) how is 

the Effectiveness of using Self Access Center (SAC) to improve the student 

speaking skills? 2) What is the role of the Self Access Center (SAC) to improve 

the student Speaking Skills ?, 3) What is the Problem on the Role of Self Access 

Center (SAC) to improve the student Speaking Skills?, 4 ) What is the solution of 

problems on the role of the Self Access Center to improve student speaking skills? 

 This study used a qualitative approach with descriptive research 

analysis, to achieve the goal the researchers used 3 method: Observation method, 

documentation method and interview method. The researcher uses three steps of 

analysis of the data, consists of, Reducing Data, Displaying Data, and verifying in 

comparison remains.  

 The results of this study are : 1 ) the effectiveness of using of Self 

Access Center to improve the speaking skills of the Arabic Students ( PBA ) of 

STAIN Kediri realized that: First , the use of media by self - learning, second, the 

most a major contribution media in learning Arabic in the SAC is literature, third, 

SAC as language area can not run up in because there is no activator of language 

and lack of motivation by the students, fourth, SAC has many great contribution 

in improving the skills of speaking Arabic language Students ( PBA ) of STAIN 

Kediri.2 ) While the role of the Self Access Center to improve the speaking skills 

of the Arabic Students Education ( PBA ) of STAIN Kediri realized that: First, 
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the use of media by self - learning, second, the most a major contribution media in 

learning Arabic in the SAC is literature, third, SAC as Bi'ah Lughowiyah can not 

run up in because there is no activator of language and lack of motivation by the 

students, fourth, SAC has many great contribution in improving the skills of 

speaking Arabic Language Students ( PBA ) of STAIN Kediri .3 ) the problems in 

the SAC, there are, the lack of media supporting care, second, the lack of students 

understanding toward  the function of SAC as language area, third, the lack of 

student motivation in applying kalam. 4) the solution of these problems are, first, 

the  book  has many  references  in increasing  reading skill  and   speaking skill, 

second, giving motivation  to the students to  come and join in the  SAC, Third, 

improving  student  courage  in speaking  Arabic  to create  effective  and efficient 

environment. Fourth, the  presence of some  students  who already established  

speak Arabic can be uses asa pioneer tocreate an Arabic environment for another 

students. 

 The research findings of this studyis: "the role of  SAC is very great in 

improving  speaking skills  of student  sranging  from  books, media, and  Arabic-

speaking environment, of course, something that must be  needed  and  used by  a 

group of students  especially  for lecturers  and organizers.  So  the  Vision  and  

Mission of Arabic Language Program can be achieved". 
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Asmaul Husna, 2015. Efektifitas Penggunaan SAC(Self Access Center) dan 

Perannya Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Mahasiswa Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (Studi Analisa di Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Kediri). Tesis. Program Pascasarjana Prodi 

Pendidikan Bahasa Arab. Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Tulungagung. 

Pembimbing Pertama : Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M. Ag., Pembimbing Kedua: Dr. 

Sokip, M.Pd. 

Kata Kunci: Efektifitas, Penggunaan, Pembelajaran Mandiri, Keterampilan 

Berbicara. 

Penggunaan Media pembelajaran memiliki peran yang besar dalam 

kegiatan belajar Bahasa Arab. Efektifitas Media Pembelajaran merupakan salah 

satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan berdasar media 

(Media Based Approach). Pendekatan ini berhubungan erat dengan penggunaan 

media. Di lingkungan kampus, pemerolehan informasi dan ilmu yang didapatkan 

mahasiswa di kelas hanya sekitar 30 %, sedangkan 70% harus berusaha mencari 

sendiri lewat berbagai media pembelajaran dan menambah pengetahuan bahasa 

Arab mereka dengan belajar mandiri (autonomous learning). Dan hal tersebut 

direalisasikan pada Self Access Center. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti 

Efektifitas Penggunaan Self Access Center dan Perannya untuk meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Mahasiswa. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana 

efektifitas penggunaan Self Access Center untuk meningkatkan Keterampilan 

Berbicara Mahasiswa?, 2) Apa peran Self Access Center untuk meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Mahasiswa?, 3) Apa Problematika pada Peran Self Access 

Center untuk meningkatkan Keterampilan Berbicara Mahasiswa?, 4) Apa Solusi 

permasalahan pada peran Self Access Center untuk meningkatkan Keterampilan 

Berbicara Mahasiswa?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  jenis 

penelitian deskriptif analisis, untuk mencapai tujuan tersebut peneliti 

menggunakan 3 methode, yaitu: Metode Observasi, Metode Dokumentasi dan 

Metode Wawancara. Dan  Tekhnik Analisis data yang menggunakan Reduksi 

Data, Display data, dan Verification secara perbandingan tetap. 

Hasil penelitiannya adalah: 1) Efektifitas penggunaan Self Access Center 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa diwujudkan dengan: 

Pertama, pemanfaatan media secara mandiri, Kedua, media yang paling besar 

kontribusinya di SAC adalah literatur, Ketiga, SAC sebagai lingkungan berbahasa 



   ن
 

belum dapat berjalan maksimal, keempat, SAC memiliki banyak kontribusi yang 

besar dalam meningkatkan keterampilan berbicara Mahasiswa. 2) Sedangkan 

peran Self Access Center untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa 

diwujudkan dengan: Pertama, pemanfaatan media secara mandiri, Kedua, media 

yang paling besar kontribusinya adalah literatur, Ketiga, SAC sebagai lingkungan 

berbahasa belum dapat berjalan maksimal, Keempat, SAC berperan besar dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara Mahasiswa. 3) Adapun problematikanya 

adalah pertama, kurangnya perawatan media pendukung, kedua, kurangnya 

pemahaman mahasiswa  terhadap fungsi SAC sebagai lingkungan berbahasa, 

ketiga, kurangnya motivasi mahasiswa dalam menerapkan kalam. 4) Dan Solusi 

dari permasalahan tersebut ialah pertama, adanya kitab yang memiliki banyak 

referensi bahasa arab dalam meningkatkan keterampilam membaca dan berbicara, 

kedua, memotivasi mahasiswa untuk datang ke SAC, Ketiga, meningkatkan 

keberanian mahasiswa dalam berbicara Bahasa Arab sehingga tercipta lingkungan 

berbahasa arab yang efektif dan efisien. Keempat, Dengan adanya sebagian 

Mahasiswa yang sudah mapan berbicara bahasa arab ini dapat dijadikan pioner 

untuk menciptakan lingkungan berbahasa bagi mahasiswa Bahasa Arab lainnya.  

Adapun temuan pada penelitian ini adalah: “Bahwa peran SAC sangatlah 

besar di dalam meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa mulai dari kitab, 

media, dan lingkungan berbahasa arab sudah barang tentu hal yang wajib 

dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh sekelompok mahasiswa terlebih peran dosen 

pengajar bahasa arab dan pengelolanya. Sehingga Apa yang menjadi Visi dan 

Misi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab bisa tercapai”. 
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 احثـــــالب مةـــــترج

 

 ىف قرية الشريفة 1985 مايو 16 ولد تاريخ أســــــماء الحسنـى،
 ادلنطقة بربيك ادلدينة عاصلوك جاوى ، سومبَت أوريف،تَتيف
وىو يبدأ الدراسة يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية . الشرقية

- بربيك - سومبَت أوريف - بتَتيف" 4سومبَت أوريف "
مث بعد ذلك يستمر .  م1998عاصلوك، وينتهي ىذا التعليم سنة 

نتهي ي، وعنجوك بَتبيكيف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية 
 يف ادلدرسة الثانوية هستمر تعلمي مث .م 2001 ىذا التعلم سنة

 نتهي ىذا التعلم سنةي، وعاصلوك- اذلدي بوغا اإلسالمية 
  .م 2006

وينتهى  مث يستمر تعلمو إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري يف شعبة تربية لل ة العربية
 تولونج أجونج يستمر تعلمو إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية ومل يكفي دراستو. 2013دراستو سنة 

أمــــُت .  حبسن اخلامتة2015وينتهى دراستو سنة  2013وينتهى سنة  يف شعبة تربية لل ة العربية
... يـــــــــــــا رّب العادلـــــــــــــــــــــــُت

 بربيك – جيفاكا" بيت العتيق" (SMK)درسة مهنيةمب الل ة العربية  دلادةصار مدارساألن و
امعة بج الل ة العربية  دلادة ومدارس، حىت األن2011 جاوى الشرقية منذ السنة-  عاصلوك –

 .. أمــــُت،عسي ان ينفع اهلل لنا ولكم . حىت األن2014اإلسالمية احلكومية كديري سنة 


