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“dan Dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika 

sudah dewasa dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang 

saleh." (QS. Ali „imran:46) 

 
 

                                                           
1
Al-Qur‟an, surat Ali Imran: 46  
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 اإلهداء

 
 :إىل ةالرسال هىذ أىدي

 وأان .والزمان احلياة طول ويرمحاين صغريا يربياين اّلذان ،سومنة أميو سوىاندي أيب .1

 .إليهما احلب دوام يف

 اجلد رنو يل وااشعل الذين العزيزة أتل وممل ريةصغال أخيت مرزوقي لبيس كبريال أخي .2

 احلياة مر دلواجهة وشجعوا قلوهبم وخلوص صدورىم ةاسمحب قليب يف العالية واذلمة

 . والزمان

 احملبوبالذييعطياحلماسةيفحيايتأغوسشهرجيكبريالأخي .3

 اسريت،شكراكثرياعلىدعائكم مجيع .4

 ألفة أمي و معصوم دمحم لكياىي وخصة "الطالبني سراج" ادلعهد يف استاذي مجيع .5

 .السلفي روح يغرس الذين  ذلما هللا غفر اإلستيعانة

غرفة "الطالبني سراج" ادلعهد يف ريةالكب األسرة .6 ىف اجلميلة إلخوايت وخصة

ويلدينإفدة،أيالخريحامدة،"األعرف")صنفلنيلاألزك،إيلوكفإدةاذلما،

  سوجيأيكافسفتاسري(
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  صدروىم خلوص بكل الباحثة يربّون الذين واحملاضرات احملاضرين .7

اتعّلمفيهااللغة اليت "أجونج تولونج" احلكومية اإلسالمية اجلامعة احملبوبة جامعتنا .8

 .العربية
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 التقدير و الشكر كلمة

 
 يهب الذي تعاىل هللا إىل الباحثة شكرأ. الغفار الوىاب العادلني رب هلل احلمد

الطريقة استخدام:   ابدلوضوع العلمي البحث ىذا كتابة متت حىت الفرص يتيح و النعم

 تعليم يف الشفوية الكالمالسمعية العربية مهارة اللغة اإلسالمية يف ادلتوسطة  ابدلدرسة

 سالما و صالة .3127/  3126للعامالدراسي تولونجأجونج -بويوالجنو "الفتاحية"

 الظلمات من الناس أرشد الذي سلم و عليو هللا صلى دمحم ادلصطفى النيب على دائمني

 .ادلبني احلق نور

 الكثري الشكر تفضل أن للباحثة فتنبغي مي،العل البحث ىذا كتابة مناسبة يف

 :ادلساعدة و ادلعونة يد ميدون الذين ىؤالء إىل

 الدكتور فضيلة أجونج، تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة رئيس الفاضل سعادة .1

 أذن قد الذي أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة كرئيس ادلاجسًت مفتوحني

 .احملبوبة جلامعةا ىذه يف اتعلم أن يل

 تقدم يف دائما يهتم الذي الًتبية شعبة كرئيس ادلاجستري العزيز عبد السيد فضيلة و .2

 .شعبتها

 يتحول الذي العربية اللغة قسم كرئيس ادلاجستري خازن احلاج الدكتور فضيلة و .3

 .العربية اللغة قسمل احملدودة ادلستوى على ينجحون تالميذة
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 عمليا و علميا الباحثة أفاد الذي كادلشرف ادلاجستري صاحب الدكتور فضيلة و .4

 البحث فكرة بداية منذ العلمي البحث ىذا إعداد مراحل كل يف خطواهتا ووجو

 .التقدير و الشكر عظيم الباحثة من و اجلزاء خري هللا من فلو منو، اإلنتهاء حىت

 .جونجأ تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة ادلكتبة مساعدي كل .5

 .أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف اإلدارة قسم مساعدي كل .6

 .العلمي البحث ىذا كتابة امتام يف الباحثة يساعدون الذين أصدقائي مجيع .7

 .وفـريا جزاء ذلم جيـزي  و حسنا أعمـاذلم يقابل أن هللا عسى الباحثة ترجو و

 أن رجاء كل ترجو فلذا نقائص، و عيوب ذو العلمي البحث ىذا أن الباحثة تعًتف

 .العلمي البحث كمال ألجل الواعي ابلنقد القراء أييت

 أن هللا لعل و انفعا البسيط العلمي البحث ىذا يكون أن عسى أخريا، و

 .خطوة و عمل بكل يرضى
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 ادلنّورة خليفة إرما
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يفاللغة الطريقةالسمعيةالشفويةيفتعليممهارةالكالم استخدام ابدلوضوعالبحثالعلمي
ا العربية دلتوسطةابدلدرسة اإلسالمية بويوالجنو أجونج"الفتاحية" الدراسي تولونج للعام

 اللغة تعليم قسم ،3323234142: القيد رقم ،ادلنّورة خليفة إرما كتبتو .3126/3127

 الدكتور: ادلشرف. أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة الًتبوية العلوم و الًتبية كلية يةالعرب

 .ادلاجستري صاحب

 

 .الكالم مهارة تعليم ،الشفوية سمعيةال الطريقة: اإلشارية الكلمات

 

علىالتعبريعن الكالمىيالقدرة الكلماتللتعبريعنأفكاركيفاألصواتمهارة أو
الكالميفىذهاحلالةىوقدرةالشخص. كاروآراء،والرغبات،أوادلشاعرللشريكاحملادثةشكلأف

كوسيلةلالتصالبنيبعضهاالبعضمعقولوسلسلو )علىاستخداماللغةاليتدرست)العربية
االحتياجات يف. تلبية اللغة متكني ولكن مرحبا أقول أن التحدثليسفقط على القدرة حىت

الناسادلوقف ما ادلستوى،ليساجلميعلديومنالكفاءاتكافية،لذلكاندرًا الفعلي،علىىذا
 من كثريا ادلشكلة، من كثري ىناك الكالم مهارت خاصة العربية اللغة تعلم يف. قادرونعلىالقيام

. العربية ابللغة التكالم يف صعوبة الطالب يشعرون. تعليمها يف بصعوبة يشعرون الذين الطالب

ادلدرسفلذالك  التعلم الطريقة يفهم  السمعية الطريقة إبستخدام. الشفوية السمعية الطريقةمثل

 .العربية اللغة التكالم ىف الطالب يسهل أن هبا ميكن اليت الشفوية

تعليم كيف) 2 البحث مسائل  السمعيةادلهارة عمليات الطريقة ابستخدام الكالم
 ابدلدرسة اإلسالشفوية الفتاحيةادلتوسطة " بويولنجوالمية ادلشكالت) 3 ؟"  استخدام يف ما

الكالم مهارة تعليم يف الشفوية السمعية العربية الطريقة اللغة اإلسالمية يف ادلتوسطة ابدلدرسة
 ؟ "الفتاحية"وكيفحلها

ادلهارةالكالمابستخدامالطريقةالسمعية تعليم الوصفعنعمليات )2 البحث غرض
ابدل الشفوية الفتاحيةدرسة " اإلسالمية بويولنجوادلتوسطة ادلشكالت )3 ." قل الوصفعن و
ابدلدرسةادلتوسطةيفاللغةالعربية الطريقةالسمعيةالشفويةيفتعليممهارةالكالم استخدام حّلهايف

  .تولونجأجونجاإلسالمية"الفتاحية"بويوالجنو
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 واألدوات. الكيفية الوصفية الطريقة ىي البحث ىذا يف تستخدم اليت البحث طريقة

 احلقائق جلمع العلمي البحث ىذا يف الباحثة وستعملت. نفسها الباحثة ىي البحث ىذا يف الرئيسة

 . الواثئقة و ادلقابلة، ادلالحظة،: ىي

تعليم) 2 ىي البحث ونتائج الكالم عملية الشفوية ادلهارة السمعية الطريقة  ابستخدام

 ادلتوسطة بويولنجو،ابدلدرسة الفتاحية" " الكالم، منها: اإلسالمية تربط الطالبيف ابتكاري
يستطيعالطالبتكالماللغةالعربيةجيدايفالفصل،ادلعلمنيوالطالبتكونسهلةيفتعلماللغة
الكالم،ميلكونالطالبمهاراتالنطقجيدا،يستعملونالطالبالتواصل العربيةخاصةمهارة

بس جيد ادلتكررةالشفهي الكالم ادلمارسات الطريقةإ) 3. بب بتطبيق واحملاوالت ادلشكلة ن
اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف الكالم مهارة لًتقية العربية اللغة تعلم ىف الشفوية السمعية

أقلتفاىممنالغةاألجنبية، "الفتاحية"منهاخلفيةالطالبادلختلفةاليتتعترباللغةالعربيةىي
رغبةالطالب،ألنادلادة اخلوفمناخلطأعندماتكالم داتحىتيظهرادلفر أقّل اللغةالعربية،

جيبأنيكونادلعلمونأكثر: فقط،وأناحملاوالتيعينينبغيأنيكونادلعلم علىاحملادثةالنصية
لمتشكيلإبداعايفتطبيقىذهالطريقة،تعطيادلعلمكثريمنادلمارسةادلفردات،جيبعلىادلع

 .بيئةللغاوية
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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Penggunaan Metode Audiolingual Dalam 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara Dalam Bahasa Arab  di SMPI Al 

Fattahiyah Boyolangu Tulungagung Tahun Ajaran 5102/5102 ” ini ditulis 

oleh Irma Kholifatul Munawwaroh dibimbing oleh:  Dr. Sokip, M.Pd.I 

Kata kunci: Metode Audiolingual, Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi-

bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, 

pendapat, keinginan atau perasaan kepada mitra bicara. Berbicara dalam hal ini 

adalah kemampuan seseorang menggunakan bahasa yang dipelajari (bahasa Arab) 

sebagai alat komunikasi antara satu dengan yang lain secara wajar dan lancar 

untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kemampuan berbicara tidak hanya untuk 

menyapa tetapi memfungsikan bahasa pada posisi yang sebenarnya,  pada tataran 

ini, tidak setiap orang memiliki kompetensi yang cukup, sehingga jarang sekali 

orang yang mampu melakukannya. Dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya 

pada keterampilan berbicara terjadi banyak permasalahan, banyak siswa yang 

merasa kesulitan di dalam pembelajarannya seperti halnya siswa yang merasa 

kesulitan ketika berbicara bahasa Arab. Maka dari itu seorang guru harus 

memahami metode dalam pembelajaran, seperti metode audiolingual. Dengan 

menggunakan metode audiolingual dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara.  

Fokus Penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana 

pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan metode audiolingual 

di SMPI Al Fattahiyyah Boyolangu Tulungagung? 2. Apa saja permasalahan yang 

dihadapi saat menerapkan metode audiolingual dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara dalam bahasa Arab di SMPI Al Fattahiyyah Boyolangu Tulungagung 

dan bagaimana solusinya?  

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Untuk menjelaskan proses 

pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan metode audiolingual 

di SMPI Al Fattahiyyah Boyolangu Tulungagung. 2. Untuk menjelaskan 

permasalahan yang dihadapi saat menerapkan metode audiolingual dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara dalam bahasa Arab di SMPI Al Fattahiyyah 

Boyolangu Tulungagung dan solusinya.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. 

Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. Untuk 

pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
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Hasil penelitian ini adalah 1) Pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan metode audiolingual di SMPI Al Fattahiyyah Tulungagung 

menjadikan siswa lebih trampil dalam merangkai kalimat dan mampu berbicara 

bahasa arab dengan baik di dalam kelas, guru dan siswa menjadi mudah dalam 

pembelajaran bahasa arab khususnya keterampilan berbicara, siswa memiliki 

keterampilan pelafalan yang bagus, siswa dapat melakukan komunikasi lisan 

dengan baik karena seringnya latihan berbicara. 2) Permasalahan yang dihadapi 

saat menerapkan metode audiolingual dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

dalam bahasa Arab di SMPI Al Fattahiyyah Boyolangu Tulungagung yaitu latar 

belakang siswa yang berbeda-beda sehingga menganggap bahasa arab itu bahasa 

asing, minimnya penguasaan terhadap kosa kata sehingga muncul rasa takut 

ketika berbicara bahasa arab, kurangnya minat siswa karena materi hanya pada 

teks percakapan. Sedangkan solusinya yaitu guru harus lebih kreatif dalam 

menerapkan metode audiolingual, guru memberikan banyak latihan kosa kata, 

guru harus membentuk lingkungan berbahasa. 
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ABSTRACT 

  

Thesis with title “The use Audiolingual Method In Learning Skills 

Speaking In Junior High School Islamic Boyolangu Tulungagung Academis Year 

2115/2116”  this is written by Irma Kholifatul Munawwaroh guided by: Dr. 

Sokip, M.Pd.I 

 Keyword: Method of a Audiolingual, speaking skills 

Speaking skills is the ability to express articulation sounds or words to express a 

thought in the form of ideas, opinions, desires or feelings to the conversation 

partner. Speaking in this case is the ability to use the language learned (Arabic) as 

a means of communication between one another naturally and smoothly to meet 

their needs. So the ability to speak not just to say hello, but the functioning of the 

language in the actual position, at this stage, not everyone has sufficient 

competence, so rarely those able to do so. In the Arabic language learning in 

particular on speaking skills encountered problems, many students who find 

difficulty in learning as well as students who find it difficult when speaking 

Arabic. Therefore a teacher must understand the methods of learning, such as 

methods audiolingual. By using audiolingual can facilitate students in learning 

conversational skills. 

Focus in this thesis of research are 1). How will learning conversational 

skills using methods audiolingual in SMPI Al Fattahiyyah Boyolangu 

Tulungagung? 2). What are the problems encountered when applying the 

audiolingual method in learning conversational skills in Arabic SMPI Al 

Fattahiyyah BoyolanguTulungagung and how the solution? 

The target in this thesis of research are 1). To explain the process of 

learning conversational skills using methods audiolingual in SMPI Al Fattahiyyah 

Boyolangu Tulungagung. 3). To explain the problems encountered when applying 

the audiolingual method in learning conversational skills in Arabic in SMPI Al 

Fattahiyyah Boyolangu Tulungagung and solutions. 

The method used is descriptive qualitative method. The main instrument in 

this study are researchers themselves. Data collection for researchers using 

observation, interviews, and documentation. 

The results of this research are 1) Learning conversational skills using 

methods audiolingual in SMPI Al Fattahiyyah Tulungagung makes students more 

skilled in stringing sentences and unable to speak Arabic well in the classroom, 

teachers and students becomes easy in learning Arabic in particular speaking 

skills, the students have good pronunciation skills, students can do the oral 

communication with both because of its frequent practice of speech. 2) Problems 

encountered when applying the audiolingual method in learning conversational 

skills in Arabic in SMPI Al Fattahiyyah Boyolangu, Tulungagung i.e. background 

students vary so consider Arabic that foreign language, lack of mastery of the 
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vocabulary so as to appear against the fear when speaking Arabic, the lack of 

interest of students because of the material only on the text of the conversation. 

While the solution i.e. teachers should be more creative in applying the 

audiolingual method, teachers give lots of practice vocabulary, teachers must 

establish an environment speaking. 
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 فهرس

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

 ب  ...................................................................موافقةادلشرف

 ج   ............................................................. رللسادلناقشةموافقة

 د ..................................................................... ألصالةإقرارا

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

 و .......................................................................... اإلىداء

 ح   ........................................................... التقدير و الشكر كلمة

 ي   ........................................................... العربية ابللغة  ادللخص

 ل   ....................................................... اإلندونيسية ابللغة ادللخص

 ن   ..........................................................ادللخصابللغةاإلجنليزية

 ع  ...........................................................................فهرس

 ر   .................................................................... اجلداول قائمة

 ش   ................................................................ جدوالادللحقات

 2  ............................................................مقدمة :األول الباب

  2  .....................................................البحث خلفية .أ 
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   7  ...................................................البحث مسائل .ب 

   7  ...................................................البحث غرضأ .ج 

       4  ....................................................البحث حتديد .د 

  4  .....................................................البحث فوائد .ه 

   1  ..............................................ادلصطلحات توضيح .و 

    22 ..................................................السابقة بحوثال .ز 

  27  ....................................................البحث رتيبت .ح 

 23  ................................................البحث النظرايت :الثاين الباب

   23  ....... ..................العربية اللغة يف الكالم مهارة عن دراسة .أ 

 23.......................................... الكالم مهارة مفهوم .1

 35......................................... الكالم مهارة أمهيات .2

 33 .........................................الكالم مهارة أىداف .3

 44................................. الكالم تدريب على اخلطوات .4

 43 .....................................الكالم مهارة تعليم عوامل .5

  51 ....................اللغةالعربية تعليم يف الصامتة الطريقة عن دراسة .ب 

  51................................. ................طريقةال مفهوم .1

 54 ........... ....................الشفوية لسمعيةا طريقةال مفهوم .2

 54  ..............................الشفوية السمعية طريقةال اىداف .3

 51......  ......................الشفوية السمعية الطريقةخطوات  .4

 61...........  ......................الشفوية السمعية الطريقةمزاي  .5

 62........ ......................الشفوية السمعية الطريقةعيوب  .6

 63 ..................................................  البحث طريقة :الثالث الباب

 63 ................................................... البحث تصميم .أ 



 

 

 ص

 

 64   ..................................................البحث مدخل .ب 

 66   ...................................................البحث مكان .ج 

  67 ................................................... الباحثة حضور .د 

 64 ................................................... احلقائق مصادر .ه 

  71 ......................................وأدواهتا احلقائق معاجل طريقة .و 

 75  ..............................................احلقائق حتليل طريقة .ز 

 77  .............................................احلقائق صحة تفتبش .ح 

 71  ....................................................البحث نتائج :الرابع ب

 تولونج بويوالجنو" الفتاحية" اإلسالمية دلتوسطةا ادلدرسة عن موجزة حملة .أ 

 71 ............................................................أجونج

   71 ......................... وىيكلها ادلدرسة أتسيس عن التاريخ .1

  42.................................................الذاتية الصورة .2

 44 .................................................اجلغرفيا وقعادل .3

 " الفتاحية" اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة اذليكلالتنظيمييف .4

  45 .....................................أجونج. لونجتو بويوالجنو

 47 .....................................وادلوظفني ادلدّرسني أحوال .5

  43. ..............................................الطالب أحوال .6

 41 ................................والتسهيالت التعليمية الوسائل .7

 31 .....................................................احلقائق تقدمي .ب 

 السمعية الطريقة إبستخدامالكالم مهارة تعليم عمليات .1

 32 ......................................................الشفوية

 مهارة تعليم يف الشفوية السمعية الطريقة إستخدام يف ادلشكالت .2

  34.................................... ........... وحّلها لكالما
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   13 .....................................................حثالبنتائج .ج 

 15.. ......................................................اإلختمام: اخلامس الباب

    15.................... .......................................اخلالصة . أ

  16. ........................................................التوصيات . ب
 

 14 .................................................................ادلراجع و ادلصادر
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 اجلداول قائمة

                                                                        

 " الفتاحية" اإلسالمية ادلتوسطة اذليكلالتنظيميللمدرسة : األول اجلدول

   46 . ...3127-3126 الدارسي للعام أجونج تولونج بويوالجنو

  والتعليم لتعلما عملية يف وادلوظفني ادلدّرسني عن احلقائق:اجلدولالثاين

 47 ............................ 3127-3126 الدراسي العام   

 "الفتاحية" اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف الطالب عدد:  ثالثاجلدولال

   43...   3127-3127الدارسي للعام أجونج تولونج بويوالجنو   

 اإلسالمية ادلتوسطة للمدرسة والتسهيالت التعليمية الوسائل:    رابعال اجلدول

-3126 الدراسى للعام أجونج تولونج بويوالجنو" الفتاحية"

3127  ...................................................  41  
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 ادللحقات جدوال

 

 213    ..................................................الحظةيفادلاإلرشادات .1

 214    .......................................................دلقابلةااإلرشادات .2

 216    ....................................................ةيقلوثيفااإلرشادات .3

    217    ..................................................رموزادلخربين إرشادات .4

  214   ..................والجنوبوي "الفتاحية" اإلسالمية ادلتوسطةادلدرسةريطةخ .5

   118    ............................................................ادلقابلةعرض .6

  227  ...........................................................  صورةالواثئقية .7

 223  ..........................................................  الذاتية السرية .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


