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 الشعار

  
  

 . . . .                   . . . .  

  )١١: الرعد (

  
  

“ . . . . Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, 

sehingga mereka merubah keadaan  yang ada pada diri mereka sendiri. . . .” 

(Q.S. Ar Rad : ١١)١
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

١ Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta; Duta Surya, ٢٠١١), hal. 
٣٣٧  
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  اإلهداء

  

البحث العلمي بة اتالك تاحلمد هللا رّب العاملني برمحة اهللا، تستطيع ان ختلص

  :أهدي هذه الرسالة إىلو . وبكّل نقيص الكاتبة يف ختلص هذا البحث العلمي. حبسن

 ورمحة وجهاد ودوافعهم ، اليت يعطي املال والدعائيهم)موناري و موليكة( أمي و أيب. ١

  .للوصول مهّمةألسهلي يف أطلب العلمي 

اليت تعطي الدعائي ورمحتها وصربها لتأديب ودوافعي ) آين خري الّر انداه(أخيت كبرية . ٢

  .للتعّلم وتعّلم

  لدوافعي تعّلم مستمرياليت تعطي تبسهم ) سيت قفتية املزدالفة(أخيت صغرية . ٣

يعطي رمحته و صربه بالتأديب و دوافعه لألطلب  ذيال) نناع آدي ريانط(زوجي . ٤

  .العلم

، وإيكا يوليايت شهرة رمحوايت، وبنت آنداع شري وحيوين، وسيت نورجنة(واصدقائيت . ٥

  .الاليت تعطي ان دوافعهن ويعطليت يف اخزاين) نافيال

عطي العلم املنفعة والرباكة ، وخاصته إىل األستاد صاحب أستاذ و أستاذيت، الذين ي. ٦

  .البحث العلميالذي يعطي صربه باإلرشاده يف اخلص هذا 

اليت قد تصدقي و تنصري  ) ريزلة الفالح و سوكيانيت(وأصدقائيت يف الفندوق . ٧

  .كاألسريت



 ز 
 

اجلامعة اإلسالمية وال أنسي إىل األصدقائي اجلهاد يف قشم التعليم اللغة العربية يف . ٨

  .احلكومية تولونج أجونج، الذين ارمحة ، ولعّل حنصل العلم املنفعة

يف املدرسة الثانوية  PPLو أصدقائي . يف القرية داموك فوجانج لبان KKNوأصدقائي . ٩

  اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان، الذي يعطي رمحة يف أسرة صغرية

  كومية تولونج أجونجاجلامعيت وهي اجلامعة اإلسالمية احل. ١٠

وأقول شكر كثري على مساعدة ألخلص هذا . وكّل مرء اليت يساعد يف احليايت. ١١

 .البحث العلمي
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  كلمة الشكر و التقدير

  

ختلص الكاتبة البحث ستطيع ان ت، اهللا وهدايته شكر واحلمد هللا على نعمة ورمحة

صالة . البحث العلمي يستطيع ان يلخصدون إرشادك، ال ميكن هذا . العلمي يف الوقته

وسالمه لعّل يوّجه إىل حبيبنا حممد صّلى اهللا عليه وسلم الذي يعطي انارة و علم املعريفة 

  .إىل األّماته

أن يفضل الشكر الكثري اىل  ةيف مناسبة كتابة هذا البحث العلمي، فينبغي للباحث  

  :هؤالء الذين ميدون يد املعونة و املساعدة 

دة الفاضل رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، فضيلة الدوكتور سعا. ١

مفتوحني املاجيسرت كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج الذي قد أذن 

  .يل أن اتعلم يف هذه اجلامعة احملبوبة

يف تقدم وفضيلة السيد عبد العزيز املاجيسرت كعميد كلية الرتبية الذي يهتم دائما . ٢

  .شعبتها

كالرائس تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية الدكتور احلاج خازن املاجستري،  . ٣

احلكومية تولونج أجونج، الذي يعطي موافقه و يؤذنه حّىت أستطيع ان اخلص هذا 

  .البحث العلمي يف الوقته
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التقوميه حّىت  الدكتور صاحب املاجستري كاألستاذ املرشد، الذي يعطي اإلرشده و. ٤

  أستطيع ان اخلص هذا البحث العلمي

األساتذ و األساتذات يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، الذي يعطي . ٥

  .علوم و معريفته حّىت ختلصه هذا التعليم

الدكتور خري اهلدى املاجستري، كالرائس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية . ٦

  ؤذين ليفعل البحثرجوتاجنان، الذي ي

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  األستاذ غفرا املاجستري، كاملدرس اللغة العربية . ٧

  .احلكومية رجوتاجنان، الذي يعطي خربته و إرشاده بيفعل البحث بسالمة

  .كّل املرء الذي يساعد ان خيلص الكتابة عن هذا البحث العلمي. ٨

أعماهلم قبوال حسنا و جيزي هلم جزاء كثريا وثوابا عسى اهللا أن يقابل  ترجو الباحثةو 

  .موفورا

رجو كل رجاء تأن هذا البحث العلمي ذو عيوب و نقائص، فلذا  باحثةعرتف الت    

  .أن يأيت القرّاء بالنقد الواعي ألجل كمال البحث العلمي

عل اهللا أن يرضى و أخريا، عسى أن يكون هذا البحث العلمي البسيط نافعا و ل    

  .عمل و خطوة بكل

  



 ي 
 

  ٢٠١٦تولونج أجونج،   يونيو 

  الكاتبة

  

  يويل أنا نور إنده سانيت

  ٢٨١٢١٢٣٠٧١: رقم دفرت القيد 
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  دليل الترجمة
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  لخصتال

تطبيق امناط . ٢٨١٢١٢٣٠٧١: يويل أنا نور إنده سانيت، رقم دفرت القيد 

لرتقية كفاءة القواعد اللغة العربية باملدرسة الثانوية  Quantum Teaching /قوانتم للتعليم 

البحث العلمي، تعليم . ٢٠١٥/  ٢٠١٦اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان للعام الدرس 

. اللغة العربية، كلية الرتبية والعلوم التعليمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

  .صاحب املاجستري: املشرف 

يعلم . م عن استعمال اللغة العربية ليفهم الكلماتان ينظنظم  يالقواعد ه

ط احد النم. منط التعليم املناسبار املدرس اعد ليس امرا سهال، البّد ان خيتالقو 

تم للتعليم هو امناط قوان. املناسب لتعليم القواعد وهي باستعمال امناط قوانتم للتعليم

أساس افضل عن امناط قوانتم للتعليم وهو . هر التعّلم املفرح بكّل الظاللامناط التعليم بتغ

الذي يشهر بتاندور وحطة التعليمه . دنيائهمإىل  ادنيان، و ارفق ادنيان إمحل دنيائهم إىل

)TANDUR(   وهي اخلالصة عن تنمية)Tumbuhkan( والتجربة ،)Alami( وتسمية ،

)Namai( وإستعراض ،)Demonstrasikan( وكّرر ،)Ulangi(ل ، وقم باحتفا)Rayakan( 

كيف تطبيق تعليم )١: (مسائل البحث يف كتابة عن البحث العلمي وهي

كيف تطبيق )٢(القواعد اللغة العربّية يف املدرسة الثّانويّة اإلسالمّية احلكومّية رجاتعان؟، 

لرتقية كفاءة القواعد اللغة العربّية باملدرسة " )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق"امناط 

 لتعليملنتم او ق"ملشاكل عن تطبيق امناط اما) ٣(الثانوية اإلسالمية احلكومية رجاتعان؟، 

)Quantum Teaching( " لرتقية كفاءة القواعد اللغة العربّية باملدرسة الثانوية اإلسالمية

  احلكومية رجاتعان؟

البحث . نوع البحث ان يستعمال يف هذا البحث العلمي وهي البحث الكيفي

يف هذا . عن احلقائق الوصفي هو البحث الذى يشّدد إىل كيفية عن حال األمهية الكيفي

يستعمال املالحظة . البحث يستعمال طريقة مجع احلقائقه املالحظة، واملقابلة، والتوثيق

لينظر عن إجراءت التعليم القواعد اللغة العربية باستعمال امناط قوانتم للتعليم يف الفصل 

ويستعمال . الدين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان العاشر بقسم العلوم



 س 
 

املقابلة ليبحث احلقائق عن تطبيق التعليم القواعد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

. اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان ويستعمال امناط قوانتم للتعليم يف التعليم و املشكالته

  .قائق بينظر املتوثيق املدرسةويستعمال التوثيق ليجمع احل

يدل نتائج البحث إّن تعليم القواعد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

احلكومية رجوتاجنان تعليمه  يستطيع ان يفعل باملتغّىن و يستعمال اخلالصة يف الصيغة 

وبطريقة  و اجراءت التعليم القواعد اللغة العربيتها يفعل بطريقة القياسي. الرموز

وغري ذلك، يستعمال القواعد اللغة العربية كالوسائل للوصول مهارة اللغة . التدريبات

وتعليمه قدمية دائما قبل التعليم أربعة . العربية ليفهم املادة القراءة يف الكالم اللغة العربية

  .املهارة

يف  )Quantum Teaching(قوانتم للتعليم "تعليم القواعد اللغة العربية باالمناط 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان يفعل تعليمه باستعمال الرموز يف الصيغة 

 ". تاندور"وتطبيق التعليمه خبطة . ويواصل واحد املادة باملادة اآلخرى . اخلالصة

 Quantum(أما مشكالت تعليم القواعد اللغة العربية باالمناط قوانتم للتعليم 

Teaching ( يشعر الطالب صعبا ليفرق بني إسم و فعل، و إسم النكرة ألنه) نكرة صفة

وقدرة قليلة . وترّكز نقيص الطالب يف التعّلم اللغة العربية. وإسم املعرفة) ونكرة غري صفة

وغري ذلك نقيص الطالب الدوافع و الرغبة يف تعّلم اللغة . الطالب املفردات اللغة العربية

 .ل التعليمالعربية، و يقتصريه الوسائ
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ABSTRAK 
 

Yuliana Nur Indah Santi, NIM : ٢٨١٢١٢٣٠٧١. Penerapan Model Quantum 
Teaching untuk Meningkatkan Kemampuan Tata Bahasa Arab di MAN 
Rejotangan Tahun Ajaran ٢٠١٥/٢٠١٦. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung. Pembimbing Dr. 
Sokip, M.Pd.I. 

Tata bahasa Arab merupakan aturan-aturan yang mengatur penggunaan 
bahasa Arab dalam memahami kalimat. Mengajarkan tata bahasa Arab bukanlah 
suatu perkara yang mudah. Sehingga guru harus bisa memilih model 
pembelajaran yang sesuai. Salah satu model yang sesuai untuk pembelajaran tata 
bahasa Arab adalah dengan menggunakan model Quantum Teaching. Model 
Quantum Teaching  merupakan model pembelajaran dengan penggubahan belajar 
yang meriah dengan segala nuansanya. Asas Quantum Teaching yaitu : “Bawalah 
Dunia Kita ke dalam Dunia Mereka, dan Hantarkanlah Dunia Kita ke dalam 
Dunia Mereka”. Kerangka rancangan Quantum Teaching biasa dikenal dengan 
TANDUR yakni Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi dan 
Rayakan. 

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (١) Bagaimana 
pembelajaran Tata Bahasa Arab (Qowaid) di MAN Rejotangan? (٢) Bagaimana 
Implementasi Quantum Teaching dalam meningkatkan kemampuan tata bahasa 
Arab (Qowaid) di MAN Rejotangan? (٣) Permasalahan apa yang terjadi dalam 
mengimplementasikan Quantum Teaching dalam meningkatkan tata bahasa Arab 
(Qowaid)? 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Yaitu penelitian 
yang menekankan pada quality terhadap data yang bersifat deskriptif. Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran 
Qowaid dengan menggunakan model Quantum Teaching pada kelas X Agama di 
MAN Rejotangan. Sedangkan wawancara digunakan untuk mencari data tentang 
pelaksanaan pembelajaran Qowaid di MAN Rejotangan serta penggunaan model 
Quantum Teaching  dalam pembelajaran dan permasalahannya. Dan dokumentasi 
digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat laporan yang sudah tersedia 
berupa dokumentasi madrasah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran Qowaid di MAN 
Rejotangan dilakukan dengan cara dilagukan dan dengan menggunakan singkatan 
dalam bentuk rumus. Serta   Langkah-langkah pembelajaran tata bahasa Arabnya 
dilakukan dengan cara pengenalan kaidah secara deduktif dan latihan drill. Selain 
itu tata bahasa Arab digunakan sebagai alat penunjang tercapainya kemahiran 
berbahasa Arab untuk memahami isi bacaan dari kalimat yang berbahasa Arab. 
dan selalu diajarkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran empat maharah. 

Pembelajaran Qowaid di MAN Rejotangan dengan menggunakan model 
Quantum Teaching dilakukan dengan menggunakan rumus dalam bentuk 
singkatan. Serta  menghubungkan satu materi dengan materi yang lain dengan 
menerapkan konsep TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, 
Ulangi dan Rayakan).  

Adapun Permasalahan dalam pembelajaran Qowaid dengan menerapkan 
model Quantum Teaching ini dikarenakan siswa sulit membedakan antara isim 



 ف 
 

dengan fiil, serta isim nakirah (baik isim nakirah sifat maupun isim nakirah 
ghoiru sifat) dengan isim makrifat. Dan Siswa kurang konsentrasi dalam belajar 
bahasa Arab. Serta Siswa kurang menguasai mufrodat bahasa Arab. Selain itu, 
kurangnya motivasi dan minat belajar siswa terhadap bahasa Arab. serta 
keterbatasan media pembelajarannya. 
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ABSTRACT 
 

Yuliana Nur Indah Santi, thesis with title” The application of Quantum 
Teaching Model to Improve Ability Arabic Grammar in MAN Rejotangan 
Academic Year ٢٠١٥/٢٠١٦. Thesis, Department of Arabic Language Education, 
Faculty of MT and Science Teaching, IAIN Tulungagung. Supervisor Dr. Sokip, 
M.Pd.I. 

Arabic grammar is the rules that govern the use of Arabic in understanding 
the sentence. Teach Arabic grammar is not an easy task. So that teachers should 
be able to choose appropriate learning model. One model that is appropriate for 
the learning of Arabic grammar is to use the model of Quantum Teaching. 
Quantum Teaching Model is a model of learning by composing learn festive with 
all its nuances. Quantum Teaching principle is: "Bring Our World in Their World 
and Our World Lead in Their World". Quantum Teaching draft framework 
commonly known as the TANDUR Grow, Natural, Name, Demonstrate, Repeat 
and Celebrate. 

The problem of this thesis is (١) How is learning Arabic Grammar 
(Qowaid) in MAN Rejotangan? (٢) How Implementation of Quantum Teaching in 
enhancing the ability of Arabic grammar (Qowaid) in MAN Rejotangan? (٣) The 
problem of what is happening in implementing Quantum Teaching in enhancing 
the Arabic grammar (Qowaid)? 

This research uses qualitative research. Ie research that emphasizes the 
quality of the data that is descriptive. In this research, data collection techniques 
using observation, interviews, and documentation. Observation was used to 
observe the learning process Qowaid using the model of Quantum Teaching 
Religion in class X MAN Rejotangan. While the interview is used to search for 
data on the implementation of learning Qowaid in MAN Rejotangan as well as the 
use of models in Quantum Teaching and learning problems. And documentation 
used to collect the data by viewing the report that has been provided in the form of 
documentation madrasah. 

The results showed that the teaching Qowaid in MAN Rejotangan done by 
sung and using abbreviations in the form of a formula. As well as measures of 
learning Arabic grammar done by the introduction of the rules of deductive and 
drill exercises. Besides Arabic grammar is used as a means of supporting the 
achievement of proficiency in Arabic to understand the contents of the reading of 
the sentence in Arabic. and always taught before learning four Maharah. 

Learning Qowaid in MAN Rejotangan using a model of Quantum 
Teaching is done by using the formula in abbreviated form. As well as linking the 
material with other materials by applying the concept TANDUR (Grow, Natural, 
Name, Demonstrate, Repeat and Celebrate). 

The problem in learning Qowaid by applying the model of Quantum 
Teaching is because the student is difficult to distinguish between isim the deed, 
as well as isim nakirah (good isim isim nakirah nakirah ghoiru properties or 
properties) with isim makrifat. Students and lack of concentration in learning 
Arabic. Students as well as lack of control mufrodat Arabic. In addition, lack of 
motivation and interest in learning the Arabic language students. as well as the 
limitations of learning media. 
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  فهرس

  أ ................................................................................. الغالف

  ب ......................................................................... موافقة املشرف

  ج .............................................................................. التصديق

  د ......................................................................... تصديق األصالة

  ه ................................................................................. الشعار

  و .................................................................................اإلهداء

  ح ................................................................... الشكر والتقديركلمة 

 ك ............................................................................ دفرت اجلداول

  ل ........................................................................ جداول اللحقات

  م ............................................................................. دليل الرتمجة

  ن ...............................................................................  لخصالت

  ق ................................................................................. فهرش

  المقدمة: الباب األول 

  ١ ........................................................................ خلفية البحث. أ

  ٧ ...................................................................... مسائل البحث. ب

  ٧ ...................................................................... أعراض البحث. ج

  ٨ ......................................................................... فوائد البحث. د
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  ١١ ............................................................... توضيح املصطلحات. ه

  ١٣ ...................................................................... ترتيب البحث. و

  النظريات: الباب الثاني 

  ١٤ ................................................................... العربّيةقواعد اللغة . أ

  ١٤ ........................................................ مفهوم قواعد اللغة العربّية. ١
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  ١٩ ........................................................ تعليم القواعد اللغة العربّية. ٥

  ٢٣ ...................................................... اهداف القواعد اللغة العربّية. ٦
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  ٣٤ .................................................................... البحوث السابقة.ج

  البحث يةمنهج: الباب الثالث 

  ٤٠ ........................................................................ نوع البحث. أ
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  ٤٢ .....................................................................مكان البحث. ب

  ٤٢ .................................................................. حضورت الباحثة. ج

  ٤٢ .....................................................................مصادر احلقائق. د

  ٤٣ ................................................................. طريقة مجع احلقائق. ه

  ٤٦ ................................................................ حتليل احلقائقطريقة . و

  ٤٩ ............................................................... تفتيش صحة احلقائق. ز

  ٥١ .................................................................... البحث مراحل. ي

  نتائج البحث: الباب الرابع 

  ٥٤ ........................................................ بيان موجز عن مكان البحث. أ

  ٥٤ .............................................................. تاريخ وموقع املدرسة. ١

  ٥٨ .............................................................. صورة الذاتية املدرسة. ٢

  ٥٩ ............................................................................ رؤية. ٣

  ٥٩ ........................................................................... مهمة. ٤
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  ٦٢ ................................................................... احوال الطالب. ٧

  ٦٣ .................................................................. احوال املدّرسني. ٨

  ٦٦ ..................................................... مرافق املدرسة و وسائل التعليم. ٩

  ٦٨ .............................................................. تقدمي وحتليل احلقائق .ب
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  ٧٨ ...................................................................... نتائج البحث. ج

  المناقشة: الباب الخامس 

  ٨١ ............................................................ عن نتائج البحث مناقشة. أ

  ٨٤ ............................................................ نتائج البحث عن حتليل. ب

  الخاتمة: الباب السادس 

  ٩٨ ........................................................................... اخلالصة. أ

  ٩٩ ....................................................................... اإلقرتاحات. ب

  ١٠١ ............................................................... اللغة العربية  المراجع

 ١٠٢ .......................................................... اإلندونيسيالمراجع  اللغة 


