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 يالدراسسالمية الحكومية تونجانجرى للعام الثامن في المدرسة المتوسطة اإل

 م. 5102/ 5102

لترقية  "تطبيق إدارة تدريس اللغة العربية املوضوع:ب هذا البحث العلميأن أقسم باهلل 
ية الحكوممهارة القراءة لطالب الصف  الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
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 الشعار

 ﴾بسم اهلل الرحمن الرحيم﴿

  ن  و  ك  ي  ف    ن  ك    ه  ل   ل  و  ق  ي    ن  أ   ئا  ي  ش   اد  ر  أ   آذ  إ   ه  ر  م  أ   آم  ن  إ  

 0﴾15سورة: يس، اآلية:﴿

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia 

menghendaki sesuatu Dia hanya berkata, “Jadilah!” 

Maka jadilah sesuatu itu.” 

﴿ Q.s. Yasin Ayat: 82﴾  

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .151(، ص. 1222)جاكرتا: ويديا جاهايا، ، لقرأن الكرمي و تفسريها 1
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 اإلهداء
 إلى: أهدي هذا البحث العلمي

الشوق  و و انين يف دوام احلبن يربياين ة، الذيجيدسيت خي و أمّ  يمنور هاشأيب  .2

 فيهما

 مان يرمحاين دائالذي الكبرية سيت عائشة أخيتالكبري عبد املالك و  أخى .1

 ونج أجونج،لع أصدقائي يف قسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية تو يمج .8

اهلل أن  عسىألختنا نعمة اخلريية، و ألفي هداية احلسين على، و خري النعمة ف

 إخوة أبداجيعلنا 

 سالمية احلكومية تولونج أجونج. اجلامعة اإلجامعتنا احملبوبة  .1
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 كلمة الشكر و التقدير

 العاملني العزيز الغفار. تشكر الباحثة إىل اهلل تعاىل عّز و جّل الذي احلمد هلل ربّ  

تطبيق إدارة " يهب النعم و يتيح الفرص حىت متت كتابة هذا البحث العلمي حتت العنوان

هارة القراءة لطالب الصّف الثامن يف املدرسة املتوسطة متدريس اللغة العربية لرتقية 

صالة و سالما دائمني م". 1222/ 1225 للعام الدراسيى اإلسالمية احلكومية توجناجنر 

س من الظلمات ام الذي أرشد النّ ى اهلل عليه و سلّ د رسول اهلل صلّ املصطفى حممّ  على النىب

 نور احلق املبني.إىل 

شكرا كثريا إىل  تفضلنبغي للباحثة أن لعلمي، فيايف مناسبة كتابة هذا البحث  

 املساعدة : هؤالء الذين ميدون يد املعونة و

لة الدكتور يتولونج أجونج، فضاحلكومية سالمية سعادة الفاضل رئيس اجلامعة اإل .2

ج الذي قد ج أجونسالمية احلكومية تولونإلمفتوحني املاجستري كرئيس اجلامعة ا

 هذه اجلامعة احملبوبةدرس يف أذن يل أن ا

هتم دائما يف تقدم يالذي عبد العزيز املاجستري كعميد كلية الرتبية وفضيلة السيد  .1

 شعبتها



 ط
 

األستاذ الدكتور احلاج خازن املاجستري كرئيس قسم اللغة العربية الذي يؤذن للباحثة  .8

حثة شرف الذي قد قدم للباميف أداء البحث العلمي يف قسم اللغة العربية و ك

 .اتهقمتت كتابة هذا البحث العلمي يف و اإلرشاد و اإلصالح حىت 

 رات الذين يربّون الباحثة بكل خالوص صدورهممجع احملاضرين و احملاض .1

 سالمية احلكومية تولونج أجونجاملكتبة اجلامعة اإل ل موظفيك .5

 سالمية احلكومية تولونج أجونجساعدي قسم اإلدارة يف اجلامعة اإلكل م .2

 يف امتام كتابة هذا البحث العلميمجيع أصدقائي الذين يساعدون الباحثة  .1

 ا.اء وفري اهلم حسنا و جيزي هلم جز ل أعمعسى اهلل أن يقب ترجو الباحثة

رجو  ص، فلذا تئتعرتف الباحثة أن هذا البحث العلمي ذو عيوب و نقا  

سى وأخريا ع كل رجاء أن يأيت القراء بالنقد الواعي ألجل كمال البحث العلمي.

لعل اهلل أن يرضى بكل عمل و أن يكون هذا البحث العلمي البسط نافعا و 

 خطوة.

 م1222 مايو 1 تولونج أجونج،
    الباحثة              

 
 

     ءس خير النسايأن
 1321218222رقم القيد: 
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 الملخص
ب ال. تطبيق إدارة تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة لط5105052100نساء، الانيس خير 

 توجناجنري للعام الدراسياحلكومية سطة اإلسالمية الصف الثامن يف املدرسة املتو 
بية باجلامعة اللغة العر قسم ية علوم التعليمالكلية الرتبية و مي.  لالع . البحثم1225/1222

 املاجستري. ،خازن احلاجاإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، املشرف: الدكتور 

 : إدارة التدريس، مهارة القراءة.الرئيسيةالكلمات  

راءة الكالم و القية األربع )اإلستماع و من املهارات اللغو  العربيةاللغة  تتكون خلفية البحث
ضوع مل يطبق أّن هذا املو  حتاج إدارة التدريس.فت مهارة القراءةتدريس يف  و الكتابة(، حلصول النجاح

لباحثة أن تعرف  . فبذلك، تريد اكاماليف تدريس اللغة العربية لرتقية املهارة القراءة يف تلك املدرسة  
 كيف تطبيق إدارة التدريس يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير.

 القراءة لطالب الصف كيف ختطيط تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة( 2) مسائل البحث:
( 1) م ؟، 1222/ 1225سالمية احلكومية توجناجنري للعام الدراسي إلااملتوسطة يف املدرسة  الثامن

املتوسطة القراءة لطالب الصف الثامن يف املدرسة  اللغة العربية لرتقية مهارةتدريس كيف إجراء 
اللغة  دريسبة تمراق كيف( 8؟، ) م1222/ 1225سالمية احلكومية توجناجنري للعام الدراسي إلا

 جناجنريو تمية سالمية احلكو إلااملتوسطة القراءة لطالب الصف الثامن يف املدرسة  العربية لرتقية مهارة
 ؟م1222/ 1225للعام الدراسي 

اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة لطالب  دريسوصف ختطيط ت( 2) إىل ويهدف هذا البحث
 .م1222/ 1225 ىاحلكومية توجناجنري للعام الدراسسالمية إلااملتوسطة الصف الثامن يف املدرسة 

املتوسطة القراءة لطالب الصف الثامن باملدرسة  اللغة العربية لرتقية مهارة دريسوصف إجراء ت( 1)
اللغة العربية  دريسبة تمراقوصف ( 8) م1225/1222 ىللعام الدراسسالمية احلكومية توجناجنري إلا

اجنري للعام احلكومية توجنسالمية إلااملتوسطة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف املدرسة 
 م.1222/ 1225ىالدراس

ية الكيفية. طريقة الوصفالالبحث العلمي هي  اليت تستخدم الباحثة يف هذاطريقة البحث 
و مع احلقائق جل هذا البحث هي الباحثة نفسها. و تستخدم الباحثة الطريقة واألدوات الرئيسية يف

 هي املقابلة، و املالحظة، و الوليقة. 



 ك
 

س سالثامن يف هذه املدرسة يؤ للصف  املستخدم الدراسي نهجامل( 2هي: ) ونتائج البحث
ام كل مقدم العاللغة العربية  تدريس  مدرس اللغة العربية خيطط. و (KTSP) املدرسي منهجعلى 

يم تدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة بتنظعملية القد ناسبت ( 1) .حبصول جهاز الدراسي الدراسي
اللغة العربية  سعى مدرسن كامال، و لكن  قد يف تدريس اللغة العربية مل يكالتدريس احملدودة. النجاح 

رسة مل رئيس املداملدرسة مل يطبق بكمال. ألّن،  مراقبة التدريس يف هذه( 8) ف التدريساهدألنيل 
 س فقط.  درس اللغة العربية يستخدم التقييم يف مراقبة التدرييراقب تدريس اللغة العربية مباشرا. و م

ا يقومو ن أ لباحثني القادمنيتعطي الباحثة اخلالصة واإلقرتاحات إىل ا انطالقا من البحث
اللغة العربية أن  ليعرف و تدريس اللغة العربية يف املدارس األخرىبوصف تطبيق إدارة التدريس يف 

دارة تدريس إ مرجعا حولو يرجى أن يستخدم مدرس اللغة العربية البحث جدا.  ةالكفاءة القرائية مهمّ 
 .مهارة القراءة
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Abstrak 

 Skripsi dengan judul “Penerapan Managemen pembelajaran bahasa 

Arab untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII MTsN 

Tunggangri Kalidawir tahun ajaran 2015-2016 M” ini ditulis oleh: Anis 

Khoirun Nisa’, NIM: 2812123011. Dibimbing oleh : Dr. H. Kojin, M.A. 

 Kata kunci: Managemen pembelajaran, keterampilan membaca. 

 Latar belakang penulisan skripsi ini adalah bahasa Arab terdiri dari 4 

keterampilan bahasa, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis. Maka demi tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Arab dengan 

keterampilan membaca dibutuhkan adanya suatu managemen pembelajaran. di 

MTsN Tunggangri ini telah ada pembelajaran keterampilan membaca dengan 

managemen pembelajaran. oleh karena itu, maka peneliti ingin mengadakan 

penelitian lebih lanjut disekolah tersebut. 

 Fokus penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana 

perencanaan pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan 

membaca siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri tahun ajaran 2015/2016 M?, 2) 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri tahun ajaran 

2015/2016 M?, 3) bagaimana pengawasan pembelajaran bahasa Arab untuk 

meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri tahun 

ajaran 2015/2016 M?. 

 Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) untuk mendeskripsikan 

bagaimana perencanaan pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri tahun ajaran 

2015/2016 M, 2) untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 

untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri 

tahun ajaran 2015/2016 M, 3) untuk mendeskripsikan pengawasan pembelajaran 

bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII di MTsN 

Tunggangri tahun ajaran 2015/2016 M. 

 Metode penelitian  yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. 

Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. Untuk pengumpulan 

data peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 Hasil penelitiannya yaitu 1) kurikulum yang digunakan kelas VIII di 

sekolah ini adalah kurikulum KTSP. Guru bahasa Arab merencanakan 

pembelajarannya pada setiap awal tahun pelajaran  dengan menghasilkan perangkat 

pembelajaran. 2) pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini telah berjalan sesuai 

dengan pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan 

pembelajaran bahasa Arab belum sepenuhnya tercapai, akan tetapi Guru bahasa 

Arab di MTsN Tunggangri ini telah mengoptimalkan pembelajarannya supaya 

tujuan pembelajaran bahasa Arab dapat berjalan dengan efektif. 3) pengawasan 

pembelajaran disekolah ini belum terealisasi dengan sempurna. Karena 

sesungguhnya kepala sekolah belum ikut berperan dalam mengawasi pembelajaran 

bahasa Arab secara langsung.  



 م
 

 Saran dari penelitian ini yaitu untuk peneliti yang akan datang untuk 

menjelaskan penerapan managemen pembelajaran bahasa Arab di sekolah- sekolah 

yang lain pembelajaran bahasa Arab dengan keterampilan membaca dan untuk 

memperkenalkan kepada pengajar bahasa Arab bahwa keterampilan membaca itu 

sangat penting. Untuk pengajar meteri membaca  agar menggunakan penelitian ini 

sebagai rujukan saat mengelola pembelajaran bahasa Arab dengan keterampilan 

membaca. 
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Abstract  

  A research with the title “The Aplication of Management Arabian 

Learning to Increase Reading Skill In VIII Class at MTsN Tunggangri 

Kalidawir in The Academic Year 2015/2016” write by Anis Khoirun Nisa. 

NIM: 2812123011. Advisor: Dr. H. Kojin, M. A. 

 

 Keywords: Managemen of Learning. Reading skill 

 

  Background of the study of this research is Arabian language consist 

of 4  skill there are, listening skill, speaking skill, reading skill, and writing 

skill. To increase the purpose of Arabian learning with reading skill needed 

an management of learning. At MTsN Tunggangri already using 

managemen of learning when teach lesson in reading skill because of that, 

the reseacher want to research more deeply in that school. 

  

  This research focus on 1) how is the planning of arabian learning to 

increase reading skill in VIII class of MTsN Tunggangri in the academic 

year 2015/2016. 2) how is the implementation of arabian learning to 

increase reading skill in VIII class of MTsN Tunggangri in the academic 

year 2015/2016. 3) how is the control of arabian learning to increase reading 

skill in VIII class of MTsN Tunggangri in the academic year 2015/2016. 

 

  The objective of this research are 1) to describe how is the plan of 

arabian learning to increase  reading skill in VIII class at MTsN Tunggangri 

in the academic year 2015/2016. 2) to describe the implementation of 

arabian learning to increase  reading skill in VIII class at MTsN Tunggangri 

in the academic year 2015/2016. 3) to describe the control of arabian 

learning to increase  reading skill in VIII class at MTsN Tunggangri in the 

academic year 2015/2016. 

 

  The type of the research is qualitative descriptive research. the main 

instrumen of this research is the own researcher to collect data, the 

researcher using interview, observation, and documentation. 

 

  The result of this research are 1) the curriculum that used in VIII 

class is KTSP arabian lecturer making lesson plan when each academic year 

and result is syllabus. 2) the implementation of learning in this school read 

appropriate with management of learning that was constans before. Criteria 

success of arabian learning not et get iit, but the arabian lecture at MRsN 

Tunggangri already optimize their learning so that purpose of arabian 

learning can happen  effectively. 3) the control  of learning in this school 

not yet happen perfectly because the headmaster not yet participate in the 

controling arabian learning directly. 

 

  The suggestion from this research to the next researcher that want to 

explain the same title in another school to introduce to arabian lecturer that 

reading skill is very important to lecturer that deliver arabian materi in order 



 س
 

to use this research as a reference when manage arabian learning with 

reading skill. 
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 أ ................................................................. الغالف

 ب ........................................................ املوضوع صفحة
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