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ABSTRAKSI

Zaenal Arifin ١١١٤٨٣, Pengaruh Penggunaan Metode Alamiah Dalam
Pembelajaran Bahasa Arab Terhadap Keterampilan Berbicara Santri Pondok
Pesantren Islam Al-Farisi Pare Kediri. Skripsi Prodi Pendidikan Bahasa Arab
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Kata Kunci : Metode Alamiah Dan Keterampilan Berbicara

Penelitian ini dilakukan berdasarkan ketertarikan peneliti terhadap penggunaan
metode alamiah dalam pembelajaran bahasa arab terhadap keterampilan berbicara
santri ponpes Al-Farisi Kediri Jawa Timur. Dalam penggunaan metode ini, siswa
tampak antusias dan semangat dalam mempelajari bahasa arab yang bagi sebagian
orang dianggap suatu yang melelahkan serta tampak kemampuan santri dalam
keterampilan berbicara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan metode alamiah dalam
pembelajaran bahasa arab yang diguakan ponpes Al-Farisi khususnya dalam
kemampuan berbicara dan untuk mengetahuai pengaruh penggunaan metode alamiah
terhadap kemampuan berbicara santri  ponpesalfarisi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu
metode yang berkaitan dengan angka dalam analisisnya. Objeck penelitian ini adalah
santri ponpes Al-Farisi yang berjumlah ٤٩ santri dan santriwati. Yang dilakukan pada
tanggal ١٣ juni – ١٣ juli ٢٠١٥. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi,
dokumentasi dan angket . Adapun analisis data yaitu dengan uji asumsi,uji  hipotesis
dan analisis lanjutan yang membandingkan nilai r table dengan r hitung.

Hasil penilitian ini adalah penggunaan metode alamiah di ponpes Al-Farisi terbilang
cukup dan keterampilan berbicar santri ponpes Al-Farisi baik, dan ada pengaruh
pengguaan metode alamiah dalam pembelajaran bahasa arab terhadap kemampuan
berbicara santri ponpes al-farisi, Walaupun dalam penggunaannya ada kekurangan –
kekurangan. Adapun kekurangan yang hendaknya dipenuhi atau dilaksanakan oleh
guru adalah hendaknya guru selalu mengajak santri untuk berkomunikasi dengan
bahasa arab walaupun di luar ponpok pesantren serta hendaknya memberikan
kosakata yang sederhana yang ada di sekitar ponpok pesantren terlebih dahulu.
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ملخض البحث

الطريقة الطبيعية يف تعليم اللغة العربية ملهارة ٢٠١٥زين العارفني 
حبث العلم، . الكالم لدى الطالب يف املعهد الفارسي اإلسالمى كديري جوى الشرقية

طريقة الطبيعية ومهارة الكالم: الكلمات األساسية

يبحث هذا البحث 
العربية ملهارة الكالم الىت تستخدم يف املعهد الفارسي اإلسالمي كديري جوى الشرقية لدى 

يف استخدام هذه الطريقة ، ظهر املريح واملتحمس على . الطالب يف ترقية مهارة الكالم
ظن على بعض الناس معتبة ومللة، وظهر الكفائة الطالب يف تعليم اللغة العربية الىت ت

.الطالب ىف مهارة الكالم

األهدف هذا البحث هو ملعرفة أحسن استخدام الطريقة الطبيعية يف تعليم اللغة 
العربية  الىت تستخدم ىف املعهد الفارسي اإلسالمى حصوصا ىف كفائة مهارة الكالم وملعرفة 

.هارة الكالب لدى الطالب يف املعهد الفارسي اإلسالمى

ىف هذا البحث، يستخدم الباحث املدخل الكمي هو املدخل الذي يتعلق على 
 .

. ٢٠١٥زوىل ١٣زوىن اىل ١٣يبحث هذا البحث يف التاريخ .طالبا وطالبة) ٤٩(واربعون 
 .

.جدولrحساب بقيمة rوالتحليل التايل الذي يساوي على قيمة 
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النتيجة هذا البحث هي أن استخدام الطريقة الطبيعية ىف املعهد الفارسي كفاية 

ولكن استخدام فيها . العربية ملهارة الكالم لدى الطالب يف املعهد الفارسي اإلسالمي
أما العيوب الذي يوجب على املعلم هو ينبغى املعلم على أن يدعو .العيوبية أوالنقائصية

.املفردات البسيطة املوقع يف املعهد أوال



ي

كلمة الشكر وتقدير

والذي علم

.الدين، أما بعد
وبعد، فقد انتهى الباحث من كتابة هذا البحث الستيفاء بعض الشروط النجاح من الدراسة 

.قسم تعليم اللغة العربية جبامعة قدس اإلسالمية احلكومية
:ويف هذه املناسبة قدم الباحث جزيل الشكر إىل السادة 

األستاذ الدكتور احلاج فتح املفيد املاجستري رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكمية بقدس.١
ية بقدساألستاذ كيسبيانطا املاجستري عميد كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية احلكم.٢
األستاذ أمحد محداين املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية .٣

احلكمية  بقدس
األستاذ دمحم إيفان ألفيان املاجستري، املشرف يف كتابة هذا البحث.٤
مجيع األساتيذ وأعظاء املوظفني يف اجلامعة اإلسالمية احلكمية بقدس.٥
ني الذي ربياين صغريا وهداين كبرياأيب وأمي احملبوبني والكرمي.٦
٧.
ومجيع األصدقاء األعزاء يف كلية الرتبية لقسم تعليم اللغة العربية فؤادي، إرشدي، .٨

نصوحا وغريها

٢٠١٥سبتيمرب ١١قدس 
الباحث

)١١١٤٨٣(زين العارفني 


