
  تصميم ما

ية    حلكومية بامعة  إلسالمية     لنجساتشو كاال 

  : عد 

لينامغ   د

لقيد   1022011035: قم 

لعربية للغة    طالبة قسم تعليم 

  :شر 

   ملاجست ليمد فض

  ملاجست نو بلقيس

 

 

 

  

حلكومية تشو كاالية جامعة    لنجساب إلسالمية 

   2016 - 2015  جلمامعيلعا 



ملشرفني   تقرير 

لر هللا  بسم 

عني صحابه  له    .على 

إلطال على  لطالبة لرسالة بعد  عدها  ل  لتكميلى    :لبحث 

لطلبة  لينامغ:   سم    د

لقيد   1022011035:    قم 

لبحث    ثة مبوضو تصميم ما:   موضو  حملا جلامعية "  ية تشو كاال "لبيئة  امعة 

حلكومية    .لنجسا بإلسالمية 

ملشرفا على ت لبحثفق  لس مناقشة    قدميه  

ملشرف أل                                                        لثا ةملشر 

  

ملاجست ملاجست                                           مد فضلي     نو بلقيس 

لتوظبف    198002262007101002: قم 

  علية إلعتما

لعربيةقسم ئيس  للغة    تعليم 

  

  ملاجست مد فضلى

لتوظيف   198002262007101002: قم 

  



 ج 
 

لتقدير   لشكر 

حل

ما بعدتبعه لدين،    .م بإحسا  يو 

لثناف ج باحلمد  لبحث، فله سبحانه  عد هذ  هللا علي باالنتها من   قد من 

حلمد يا  ح علية لذين كا  عظيم عطائكنعم ، على جزيل ترضى، فلك   

لبحث ملخلص يك ،م فضل  خر هذ  جلا  لعمل  ال  هم  د   :ومنهم ن 

لد ملاجست مدير احة  لقرنني،  حلا  ية تشو كاال كتو  جامعة 

حلكومية لن ، سا جإلسالمية  ملاجست هم  بر حلا بصر  ند  لدكتو احة 

حلكومية  إلسالمية  ية تشو كاال  أل ملدير جامعة    .لنجسا لنائب 

ئيس   ، ملاجست مد فضلي  لعربية  تعليم قسماحة  لتربيةبللغة   كلية 

ملعلمني حلكومية لنجسا جل تأهيل  إلسالمية  ية تشو كاال    .امعة 

مد فضلياح فامل ة  لذ  أل  ملشر   ، عمليا الب اجست حثة علميا 

حل هج� ته  كل مر ية فكر لبحث  عد  هذ لبحث  من خطو  بد

من لباحثة عظيم لتقدير  إلنتها منه، فله من هللا خ جلز    .لشكر 

ملشرف  ، ملاجست ، احة نو بلقيس  لثا  اعجز لسا عن شكرهفحقا تة 

لتشجيع طو فتر اتقديره لعو  لباحثة كل  لبحث  عد من فقد قدمت  هذ 

هعلمه  تفلم تبخل ت لباحثة فله اضق صد لشكر  ايوما عن مساعد  م خالص 

جلز  لثو  هللا عظيم  من    .لتقدير 
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لكما  لتقدير تقد  لشكر  لعربية   تعليم قسم  علمنيمللباحثة بكل  للغة 

لتربية ملعلمنيت كلية  حلكومية لنجسا  أهيل  إلسالمية  ية تشو كاال  . جلامعة 

لشكر  لباحثة كل  لعلو فلهم من  لتشجيع  املعلتقدير على ما قدمو من 

جل هللا ع خ  هم    .زجز

متا هذ  هللا تعا فضل  لذ كا له بعد  لكرمي  لد  سها  على  سر  ما 

إللبحث مبا غرسة  نفسي من حب  ملعرفة  لد خال للعلم  لعمل،    

ل ت عائها حلبيبة  كا    .ملستمر خ معني   حياتى طو فضلها عنقي 

كل من ساهم صدقائي  مالئي  ضع  ألشقائي  ملتو لعمل  خر هذ   

لتقدير  لتقدير  عظيم  لشكر  يعا خالص  م  لو بكلمة تشجيع،  لوجو   خ 

  .المتنا

لتوفيق     هللا  

  2015فمب ون 5سا،لنج  

  ةلباحث  
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ABSTRAK 

Magdalena, 2015 Desain Materi Muhadatsah Dengan Judul Lingkungan Kampus IAIN 

Zawiyah Cot Kala Langsa. 

Pembimbing I: M.Fadli,M.Pd, Pembimbing II : Nur Balqis M.Pd.I 

Kata Dasar : Desain Materi Muhadatsah Tentang Lingkungan Kampus 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan materi 

Muhadatsah dan sejauhmana efektifitas materi yang di desain dengan judul Al-Bi’ah 

Jami’iyyah. Desain ini bertujuan  untuk meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Metodologi  penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen. Populasi penelitian yang dipilih adalah mahasiswa pendidikan Bahasa Arab 

IAIN Langsa, sedangkan sampelnya berjumlah 21 mahasiswa semester tiga Pendidikan 

Bahasa Arab. Adapun teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, Angket dan 

Tes.  

Hasil nilai yang diperoleh pada tes awal adalah 66%, sedangkan nilai pada post-test 

adalah 75%. Berdasarkan nilai tersebut, desain muhadatsah lebih besar nilai tes sesudah dari 

pada tes sebelum dan dari angket siswa juga sangat setuju desan buku desain materi 

muhadatsah  

Saran peneliti kepada mahasiswa agar membiasakan diri untuk  berbicara Bahasa 

Arab setiap hari terutama dalam pembelajaran muhadatsah,dan semoga mahasiswa mengerti 

dengan Bahasa Arab,serta  membantu dosen dalam mata kulyah muhadatsah untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa kemahiran berbahasa di IAIN Zawiyah Cot Kala 

Langsa. 



1 
 

أل   لفصل 

لعا   إلطا 

 : مقدمة . 

  

، لعا للغة يوما بعد  خاصة بني لغا  ية هذ  إلسالمني كما   لبال  خاصة  

حلاضر هللا . يو  عصرنا  هي كال  لقر  لعربية هي لغة  هللا  للغة  لذ نزله 

ألحكا  سا إلستنبا  لقر هد للنا  كا  يل  جل سطة مالئكه  مد بو

هللا تعا . رعية لش ية لر،: فقد قا  نزلنه قر تلك  نا  ملبني  نا عربيا لعلكم لكتا 

يث  لكلذ. 1تعقلو ألحا لقر  لعربيةفمن يريد  يفهم  للغة    . 2عليه  يعر 

حليامهمة  للغة إل  لعصر  إلنسا   حلديث كث من  جتماعية، يبذ 

جلهد ملشكلة لل  لفكر  قد متثلت هذ  لشعو  ألفر  التصا بني  مشكلة 

، لتلفزيو عة  إل إلتصا كالصحافة  سائل    .كب  منووساحل  منو 

ل تستخد ألساسية  لكتب  لعربيةلبة تعليم لط ما  لعربية  ،للغة  للغة 

لبمنا ، نظراب جد  لكتب ما  لك  لبحثةاحثة  ثة    حملا ملو  ، ا قليلةلمن 

                                                        
لكرمي  1    2-1الية ،سو يوسف: لقر 
لعربية، خلو ي علمو2 للغة  يس  ال  ،سالب تد   83.)   1982,لريا(لطبعة 
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لبحثة بلكن  عد ،لكث  ،قو تحسني لتحقق ملو تح عندما تستخد  لتمرينا

  .حملدثة  لطلبة  لكفا

لط ال شك، ال بيئة وصعوبيلبة   اال  د  لكال ألنه ال  سة    مما

ا لذ ستعما لشجاعة   قا  لعربية  كل  للغة    .يتكلم فيها 

هد  قد    لباحثةختامت  حملعن    ملا  عد قليل  ثة ،ألالتصميم 

لطلبة  لب يلذجد من  لعربية خاصة عن  للغة  جلامعيتحدثو  ها  مالحظتة يئة 

لتدعندما ت لطلبة لتوقيع بطاقة خطة  ألكيس، سأ  طر يقد مية امشر 

ال يستجيب جلامعة،  ل يتحد عن  لعربية  ملفد وألسئلة باللغة   بسبب قلة 

ثة مبوضو   حملا ملا  فكر لتصميم  جلامعية"لذلك    ".لبيئة 

   : لبحث سؤال -   

لرس ما سؤ   :فهي  ةاللبحث من هذ 

ثة  - 1 حملا ملا  ية  للطلبةمبوضو لبيئة جلامعية  كيف يتم� تصميم  امعة 

 ؟ لنجسا  إلسالمية حلكومية بكاالتشو 

ثة  - 2 حملا ملا  جلامعية ما مد فعالية تصميم  لبيئة  ي مبوضو  امعة  ة للطلبة 

حلكومية بتشو  إلسالمية   لنجسا ؟كاال 
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ف - لبحث هد   :ا 

لبحث هد  آلتية  ل ما  ألمو  لباحثة فهي كما   ليها    :جتهت 

ثةللتعر  - 1 حملا ملا  ية  مبوضو لبيئة جلامعية يتم� تصميم  امعة  للطلبة 

 .إلسالمية حلكومية بلنجسا جو كاال

ثة للتعر  - 2 امعة للطلبة  مبوضو لبيئة جلامعيةما مد فعالية تصميم ملا حملا

 .لنجساة جو كاال إلسالمية حلكومية بي

لبحث  -    : ية 

ية لبحث    :  هذ لرسالة فهي ما 

 : ظريةمن لناحية لن - 1

جع سهذ لبحث   عد ل تتعلق بتصميم تكو مر ثة ما عن قو حملا

  ".ةيبيئة جلامعل"وضو مب
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   : يةية لتطبيقمن لناح - 2

لعربية  تكو معلوماسني، للمدسنستفيد  للغة  يس  يج لتد باملا  منا

ثة ملوضو حمل جلامعلا للتالميذ بيئة  لعربية  ية،  للغة  تكو مساعد  فهم 

جلامعية، لبيئة  جلامعة  مبوضو  سة ملكتبة  لد جع    .  توفر مر

   : لبحث حد  - 

لرسالة فيما يلي      لباحثة  ثة باملوضو :  حتد  حملا ملا  جلامعة ل"تصميم    " بيئة 

بية تش :حد مكانية       امعة  لعربية  للغة    .و كاال لنجسا قسم 

مانية  لب :حد    .من شهرسبتمب  قتوب ذ لرسالةاحثة �قامت 

ملصطل  -     : حاحتديد 

ذ  لرسالة  هي ملو           ثة باملوضو تصميم : ضو  بيئة ل" ما حملا

 حد� حسن �ا لبحث فيما يتعلق �ذ ملوضو فتبحث تقبل  " ة يجلامع

ئو معانيها لرسالة كى يفهم لقا ملصطلحا من لكلما ملتعلقة مبوضو هذ

  : هذ ملصطلحا كما يلى .  ةحثال تقصد �ا لب
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الك قا :  تصميم - 1 ، : عمر  هد جحة،   ، إلسا شا يعطي  إل  

ألمر نفذ  بد  لذ يؤ   لتصميم هو جهد تعلم . 3طريقة، 

ملرجو ألهد  مها لتحقيق  ستخد لذ هو   لتعلم     .لطالبة كمو 

: ملا - 2  

ل حت لشئملا هي  د, 4معها بالقو صيل  لفكر , حتليل  حتلل 

لوظ   . يفةحتليل 

ثة - 3   : حملا

ثة مصد من حا   ثة  –ا  –حملا مكاملة –يكا  –مبع كا , ا

مللفوظة  . 5 للغة  سطة لألتصاهي فر من  هي  ملر ما   ملكتوبة 

ثة  للغة هنا هي تباحملا سة  سة بأ يتعو طبيق مما ملد ها  لذ قر لعربية 

ليومية بطبيقا صحيص ا لطلبة  حيا�م   .ستعما

ا :لبيئة جلامعة   - 4 هي لفظة شائعة الستخد يرتبط مد حلا  ملنذ 

ا أل بني مستخدمها مؤسسة لتعليم لعا  , بنمط لعالقة بينها 

مية متنح شها   .كا

                                                        
3
 Daryanto, Menyusun Modul (Yogyakarta: Gaya Media , cet 1, 2013 ), hal .11 

العلم ،لويس معلو 4 للغة  لتاسعة ،ملنجد     138. ،) بد سنة , ملعر:لقاهر  ،لطبعة 
شي  5 إلبر للغة , د عطية  يس  ملعا : مصر (, ساليب تد   123.: ,)بد سنة ,  
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