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ة  ٱلدَّاِع ِإذ ا د ع انٌِۖ ٌۖ ُأِجيُب د ْعو 

ِإذ ا س أ ل ك  ِعب اِدى ع ّنِّ ف ِإّنِّ ق رِيب 
 ﴾و ْليُ ْؤِمنُ ْوا ِِب ل ع لَُّهْم ي  ْرُشُدون  
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إلهداءا  

 : إىل ىذه رسالة ادلاجستريأىدي 

  قد بذال اجلهد والدعاء  أمي بديع أتني احلاجو، اللذينو الوالدين احملبوبني نور ىودى احلاج

ىل هللا يف كل مصلحة ألولدمها وربياين ودفعاين وأعطاين الدعاء دائما ظاىرا وابطنا، عسى إ

 خرة. ند هللا وسعيدة يف الدنيا واألأن حيصال مكاهنما رفيعة ع

  ين على الوقت وادلصارف والقوة تساعدتين وتعلمي اليت قد دفعحبيبيت احملبوبة إرما نور

 .إلدتام ىذه رسالة ادلاجستري

  خاصة أخيت الصغرية احملبوبة نور زاد كمليا.وإىل 

 ىن ابلعلوم كزاد يف الدنيا واألخرة، عسى مو مجيع األساتيذي ومشاييخي الكرام الذين قد عل

 أن يرفعهم هللا درجاهتم يف الدنيا واألخرة.

  زمالئي األحباء يف الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، شكرا

 على مساعدهتم عسى هللا أن جيعلنا إخوة دائمة. 

 .جامعتنا احملبوبة، اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 

   

 

 

 

 



 كلمة الشكر والتقدير

بنور اإلجياد وجعلها دليال على وجدانيتو الذي خلق ادلوجودات من ظلمة العدم احلمدهلل 
. يشكر الباحث إىل هللا تعاىل الذي يهب النعم ويتيح الفرص حىت لذوي البصائر إىل يوم ادليعاد

سيد ادلرسلني دمحم صلى هللا  ،دتت كتابة ىذه رسالة ادلاجستري. صالة وسالما على حبيب ادلصطفى
 ىذا العامل.عليو وسلم الذي محل الرسالة اإلسالمية إىل 

فكان ىذه رسالة ادلاجستري شرط من الشروط اليت هبا دتت وكملت الدراسة يف قسم تعليم 
م ومقدما  5102-5104اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج يف العام الدراسي 

 للحصول على درجة ادلاجستري اإلسالمية.

راف  ادلشرفني ادلقررين ومساعدة ىؤالء الذين ادتام  كتابة ىذه رسالة ادلاجستري حتت إش
ديدون يد ادلعونة. فينبغي الباحث أن يفضل الشكر الكثري إىل ىؤالء الذين ديدون يد ادلعونة 

 وادلساعدة:

قد أّذن  فضيلة الدكتور مفتوحني الذيرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج،  .1
 ة.يل أن أتعّلم يف ىذه اجلامعة احملبوب

محد فطاين كمدير الدراسات العليا الذي أعطاين الدفعة واحلماسة أوفضيلة السيد الدكتور  .2
 حينما طلب العلم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.

دي ادلاجستري احلاج كادلشرف األول والدكتور خازن اوفضيلة األستاذ الدكتور إمام فؤ  .3
لذان أعطاين التوجيو والتصحيح حىت هناية البحث ادلاجستري احلاج  كادلشرف الثاين ا

 مناسبة على وقت سلطط.
اإلسالمي السلفي داووىان بليتار السيد سلتار لويب الذي قد  بستان ادلتعلمني مدير ادلعهد .4

أذن يل أن أعمل حبثا علميا يف ىذا ادلعهد ومجيع اساتيذه الذين قد اعطوين ادلعلومات 
 فيو. وادلعرفة حينما حبث العلمي 



احلكمة اإلسالمي السلفي الجنكاابن سرعات بليتار السيد أمحد رقيب الذي  مدير ادلعهد .5
قد أذانين أن أعمل حبثا علميا يف ىذا ادلعهد ومجيع أساتيذه الذين قد اعطوين ادلعلومات 

 وادلعرفة حينما حبث العلمي فيو. 
ساعدون الباحث يف الدراسات العليا الذين ي 5109مجيع أصدقائي أجيال السنة  .6

 ويدفعوهنا يف احوال الفرح واحلزن. 

وأخريا يسأل هللا الباحث ادلغفرة من اخلطيئات يف ىذه الرسالة ادلاجستري ويرجو 

 أن ينفع ىذه الرسالة ادلاجستري للباحيث والقارئني، آمني.  

 
 

  5102يوليو  5١تولونج أجونج،  
                                                                   

 الباحث                                                                      
 

 أمحد فكري أمرهللا                                                                       
 رقم                                                                         

 5144094115القيد:
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ABSTRAK 

Tesis dengan judul “Efektivitas Penggunaan Metode Langsung dalam 

Meningkatkan Ketrampilan Berbicara (Studi Multisitus di Pondok Pesantren 

Bustanul Muta’allimin Dawuhan Blitar dan Pondok Pesantren Al-Hikmah 

Langkapan Srengat Blitar)” ini ditulis oleh Ahmad Fikri Amrullah, Pascasarjana 

IAIN Tulungagung dengan di bimbing oleh Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag dan 

Dr. H. Kojin, M.A. 

Kata Kunci: Efektivitas, Metode Langsung, Ketrampilan Berbicara, 

Pondok Pesantren Bustanul Muta’allimin dan Pondok Pesantren Al-Hikmah.  

Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena tentang 

pondok pesantren yang memiliki latar belakang dan kurikulum yang berbeda. Hal 

ini berpengaruh pada tujuan pembelajaran bahasa Arab yang diharapkan dan 

langkah-langkah pembelajaran di dalamnya. Secara umum ada empat ketrampilan 

dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu: ketrampilan menyimak, ketrampilan 

berbicara, ketrampilan mambaca dan ketrampilan menulis. Perbedaan kurikulum 

ini menentukan tujuan yang paling ditekankan dan langkah-langkah pembentukan 

ketrampilan berbahasa. Tujuan dari pembentukan ketrampilan berbahasa adalah 

siswa memiliki kemampuan terhadap empat ketrampilan berbahasa. Pondok 

pesantren modern telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dan 

program kebahasaan untuk membentuk ketrampilan berbahasa dengan program 

utamanya lingkungan berbahasa sebagai ketrampilan yang paling ditekankan. 

Begitu juga pondok pesantren salaf juga telah menentukan langkah-langkah 

pembelajaran dengan suatu program pembelajaran untuk membentuk suatu 

ketrampilan berbahasa yang paling ditekankan (terutama ketrampilan berbicara). 

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah  

desain metode langsung dalam meningkatkan ketrampilan berbicara bagi siswa di 

Pondok Pesantren Bustanul Muta’allimin Dawuhan Blitar dan Pondok Pesantren 

Al-Hikmah Srengat Blitar?; 2) Bagaimanakah penerapan metode langsung dalam 

meningkatkan ketrampilan berbicara bagi siswa di Pondok Pesantren Bustanul 

Muta’allimin Dawuhan Blitar dan Pondok Pesantren Al-Hikmah Srengat Blitar?; 

3) Bagaimanakah evaluasi dari penerapan metode langsung dalam metode 

langsung dalam meningkatkan ketrampilan berbicara bagi siswa di Pondok 

Pesantren Bustanul Muta’allimin Dawuhan Blitar dan Pondok Pesantren Al-

Hikmah Langkapan Srengat Blitar?. 

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

pola penelitian studi kasus. Lokasi Penelitian pada panelitian ini adalah Pondok 

Pesantren Bustanul Muta’allimin Dawuhan Blitar dan Pondok Pesantren Al-

Hikmah Langkapan Srengat Blitar. Kehadiran Peneliti merupakan instrument 

utama dalam pengumpulan data penelitian. Sampel sumber data  pada penelitian 

ini snowball sampling. Adapun  metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Adapun metode 

analisis data yang digunakan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian 



data dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data dengan cara perpanjangan 

waktu kehadiran peneliti, diskusi dengan teman sejawat, dan triangulasi. 

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa : Pembentukan 

keterampilan berbicara di Pondok Pesantren Bustanul Muta’allimin merupakan 

ketrampilan yang paling ditekankan melalui program bi’ah lughowiyah, 

ketrampilan berbicara dipondok ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu: 

pemberian mufrodat, khitobah, muthola’ah, mahfudhot, pembelajaran nahwu, 

pembelajaran shorof, mahkamah lughoh, kegiatan muhadatsah, dan islahul 

lughoh, sedangkan di Pondok Pesantren Al-Hikmah tidak ditemukan kegiatan 

pendalaman dalam rangka pembentukan ketrampilan berbicara (hanya mengambil 

pembendaharaan kata dari kitab-kitab kuning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Thesis with title “Effectiveness the employing direct method to raise 

speaking skill (study multysite in the Islamic Boarding School of  Bustanul 

Muta’allimin Dawuhan Blitar and Islamic Boarding School of Al-Hikmah 

Langkapan Srengat Blitar)” is written by Ahmad Fikri Amrullah,  Postgraduate 

Program IAIN Tulungagung guided by Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag and Dr. H. 

Kojin, M.A. 

Keyword: Effectiveness, Direct Method, Speaking Skill, Islamic Boarding 

School of  Bustanul Muta’allimin and Islamic Boarding School of Al-Hikmah. 

Research in this thesis on the background of this phenomenon for the 

Islamic Institute, which has the background and create different approach. The 

impact of this phenomenon on the desired goals in the Arabic language teaching 

and learning in which the planning process. General, has been four skills in 

teaching Arabic language, namely: the skill of listening and speaking, reading and 

writing. And the ability of the four skills of the desired objective in teaching 

Arabic language. The difference approach may appoint pressure goals and 

planning in the formation of linguistic skill. The aim of formation of linguistic 

skill that students have the ability to endure four language. The work of the 

Planning Institute of modern learning and language programs to configure the 

language proficiency programs, a better "environment such as linguistic skill" 

Alamadgueth. As well as the Institute may appoint a Salafi planning learning and 

learning programs for the formation of linguistic skill pressure (most important 

speaking skill). 

The research questions in writing thesis is: 1) How to design direct method 

to raise skill to speak of the student in the Islamic Boarding School of  Bustanul 

Muta’allimin Dawuhan Blitar and Islamic Boarding School of Al-Hikmah 

Langkapan Srengat Blitar?; 2) How to application direct method to raise skill to 

speak of the student in the Islamic Boarding School of  Bustanul Muta’allimin 

Dawuhan Blitar and Islamic Boarding School of Al-Hikmah Langkapan Srengat 

Blitar?; 3) How to evaluation of application direct method to raise skill to speak of 

the student in the Islamic Boarding School of  Bustanul Muta’allimin Dawuhan 

Blitar and Islamic Boarding School of Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar?.  

Research Methodology: research method that consists at the entrance to 

search using the entrance of qualitative research, and the research design using the 

design of the case study, and where to find it is at the Islamic Boarding School of  

Bustanul Muta’allimin Dawuhan Blitar and Islamic Boarding School of Al-

Hikmah Langkapan Srengat Blitar, the presence of the researcher, and sample 

sources facts using a snowball sample, and the method used to collect the facts 

here are: how viewing viewing tool, and the way the interview with a tool of the 

interview, and how to document a tool for documentation. And the method of 

analysis of the facts that are used in three stages, a decrement of data and the 

provision of data and extract the data, then the health inspection data using 



lengthening Times attendance and discussion with some of the Muslim 

Brotherhood and triangulation. 

From these findings the researcher concluded that: composition skill to 

speak at the modern Islamic Boarding School of Darul press the linguistic skill. 

Because he defames linguistic environment. It requires skill formation speak 

many activities, including: single-throwing activities, and lecture, and reading, 

and saved. And education as education and exchange, dramatics and held court 

language, conversation and encourage the Arabic language and Repair (just take 

enrich the word from yellow books). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص

رسالة ادلاجستري حتت العنوان "فعالية استخدام الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم  
احلكمة  معهدلسلفي داووىان بليتار و ااإلسالمي بستان ادلتعلمني  معهدادلواضع يف  )دراسة متعددة

، الدراسات العليا أتليف أمحد فكري أمرهللا من" اإلسالمي السلفي الجنكاابن سرعات بليتار(
ف األستاذ دكتور امام فؤدي ادلاجستري احلاج اشر جبامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج حتت اإل

 والدكتور خازن ادلاجستري احلاج.
 

مة: فعالية، الطريقة ادلباشرة، مهارة الكالم، ادلعهد اإلسالمي السلفي الكلمات اذلا 
 بستان ادلتعلمني وادلعهد اإلسالمي السلفي احلكمة.

 
حبث ىذه رسالة ادلاجستري الظاىرة عن ادلعهد اإلسالمي الذي ديلك خلفية إنشائو  

وختطيط عملية   للغة العربيةومنهجو ادلختلفة. وتؤثر ىذه الظاىرة على  االىداف ادلرجو يف تعليم ا
قد كانت أربع ادلهارات يف تعليم اللغة العربية وىي: مهارة االستماع والكالم  التعلم فيو. عامة،

والقراءة والكتابة. وقدرة على أربع ادلهارات  من اذلدف ادلرجو يف تعليم اللغة العربية.  واختالف 
ن ادلهارة اللغوية. ويهدف تكوين ادلهارات اللغوية  ادلنهج قد يعني األىداف ادلرجو وختطيطو يف تكوي

أن ديلك الطالب قدرة على ادلهارة اللغوية األربعة. وقد عمل ادلعهد احلديث ختطيط التعلم  والربامج 
اللغوية  لتكوين ادلهارات اللغوية ابلربامج األفضل  وىو "البيئة اللغوية" مثل ادلهارة ادلضغطة. وكذلك 

 د يعني ختطيط التعلم وبرامج التعلم لتكوين ادلهارات اللغوية ادلضغطة.ادلعهد السلفي ق
( كيف تصميم الطريقة ادلباشرة 0ومسائل البحث يف كتابة ىذه رسالة ادلاجستري ىي:  

اإلسالمي   بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي داووىان وادلعهد لًتقية مهارة الكالم يف ادلعهد
كيف تطبيق الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف ادلعهد ( 5 لتار؟،السلفي الجنكاابن سرعات ب

احلكمة اإلسالمي السلفي الجنكاابن سرعات  اإلسالمي السلفي داووىان وادلعهد بستان ادلتعلمني
بستان ادلتعلمني  ( وكيف التقييم من تطبيق الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف ادلعهد9بلتار؟، 
 احلكمة اإلسالمي السلفي الجنكاابن سرعات بلتار؟ مي السلفي داووىان وادلعهداإلسال

منهج البحث: تستعمل ىذه رسالة ادلاجستري مدخل البحث الكيفي، وتصميم البحث 
بستان ادلتعلمني اإلسالمي السلفي  ابستعمال تصميم الدراسة احلالية، ومكان البحث وىو يف ادلعهد



احلكمة اإلسالمي السلفي الجنكاابن سرعات بلتار، وحضور الباحث، وعينة  وادلعهد بليتار داووىان
مصادر احلقائق ابستعمال عينة كرة الثلج، وطريقة مجع البياانت ادلستعملة ىنا ىي: طريقة ادلشاىدة 
 أبداة ادلشاىدة، وطريقة ادلقابلة أبداة ادلقابلة، وطريقة الوثيقة أبداة إرشادة للواثيقة. وطريقة حتليل

البياانت اليت تستعمل بثالثة ادلراحل وىي تنقيص البياانت وتقدًن البياانت واستخالص البياانت، 
 مث تفتيش صحة البياانت إبستعمال تطويل أوقات احلضور وادلناقشة مع بعض اإلخوان وتثليث .

اإلسالمي بستان ادلتعلمني  من ىذه النتائج خيلص الباحث:  تطبيق مهارة الكالم يف ادلعهد
السلفي من أضغط ادلهارة اللغوية فيو. ألنو يشهر ابلبيئة اللغوية. ويقتضي تطبيق مهارة الكالم  
أبنشطة كثرية، منها: أنشطة إلقاء ادلفردة، واحملاضرة، وادلطالعة، واحملفوظة، وتعليم النحو وتعليم 

العربية وإصالح اللغة وال  الصرف، التمثيل ادلسرحي وعقد زلكمة اللغة، واحملادثة وتشجيع اللغة
احلكمة اإلسالمي السلفي أنشطة تطبيق الكالم )ايءخذ ختصيب ادلفردات من   يوجد يف ادلعهد
 كتب األصفر(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


