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استهالل 
ٍد غَ لِ تْ مَ دَّ اقَ س مَ فْ نَـ رْ ظُ نْ تَـ لْ وَ ا اهللاَ وْ قُ تـَّ ا اِ وْ نُـ مَ اَ نَ يْ ذِ ا الَّ هَ يـُّ اأَ يَ 
1)18، آية:احلشر(سورة نَ وْ لُ مَ عْ ا تَـ مبَِ رٌ يْـ بِ خَ اهللاَ نَ إِ ا اهللاوْ قُ اتـَّ وَ 

صدق اهللا العظيم

: : قال رسول اهللا 2قالقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أىب هريرة 
إذا ُضيـَِّعِت اَألماَنَُة فانتظر الساعة. قال : كيف إضاعتها يا رسول اهللا ؟ قال : 

انتظر الساعة.إذا أسند األمر إلى غير أهله ف

3"الحق بال نظاٍم يغلبه الباطل بالنظام"

قول سيدنا  علي بن أىب طالب



. 548.  ص. 2013جاكرتا : فوستاك املبني. )18: 59(سورة احلشر/القرأن الكرمي .1
.33. ص. 1البخارى . اجلامع الصحيح املختصر. ط. 2

3 Imron Fauzi. Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Hal.
72.
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داءـــإه
أهدي هذه الرسالة إىل:

ربياين وأحباين مند صغاري إىل كباريالذين أيب احملبوب وأمي احملبوبة -
أشكرهوأمال،حباقليبمتألاليتاحلياةيفرفيقيزوجي احملبوب "سيف األنام" -

.احلياةيفورمحتهإيايوتشجيعهاخلالصةدعواتهعلى
وحممد جاد احلقأزكى ميسرةو األبناء احملبوبة حممد فجر الفالح املنتقى-
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موافقة المشرف
رسالة املاجستريبعد االطالع على 

أمسى نية : االسم
12720095:رقم التسجيل

األمنيي النقاية و معهداللغة العربية يفتعليم إدارة برامج : العنوان
)دراسة مقارنة(مادوراسالمياإل

وافق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة.
م2015مايو30ماالنج،   

لاملشرف األوّ 

الد كتور ولدانا ورغاديناتا، الماجستر
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197003191998031001التوظيف:

املشرف الثاين

الدكتور مفتاح الهدى، الماجستر
رقم التوظيف:
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االعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية 
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الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة

ي معهداللغة العربية يفتعليم إدارة برامج إن رسالة املاجستري حتت العنوان: 
)دراسة مقارنة(مادوراسالمياإلاألمنيالنقاية و 
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15للحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم الثالثاء، بتاريخ 

م2015يوليو 
ويتكون جملس املناقشة من السادات:

ايرئيسمناقشاأوريل حبرالدين املاجستريالدكتور 
197205092003121003رقم التوظيف:
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مناقشا رئيسا و املاجسترينورشهداء صاحل الدكتور
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مدير الدراسات العليا

، الماجستربحر الدين األستاذ الدكتور الحاج 
195612311983031032رقم التوظيف: 

ةإقرار الطالب
وبيانايت كاآليت :، أدناهةأنا املوقع

أمسى نية : اإلسم
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سالمياإلاألمنيي النقاية و معهداللغة العربية يفتعليم إدارة برامج : العنوان
ا)دراسة مقارنة(مادورا

رسالة املاجستريأقرر بأن هذه 
حلكومية ماالنج اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ا

حتت عنوان : 
. مادوراسالمياإلاألمنيي النقاية و معهديفإدارة برامج اللغة العربية دراسة مقارنة

،ة على ذلك
على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك لن تكون املسؤولية على املشرف أوو 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
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م 2015مايو 31ماالنج،  
، ةراملقر ةالطالب

أمسى نية
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تخلص البحثمس
األمنيي النقاية و معهدىفاللغة العربية تعليم إدارة برامج م.2015، أمسى نية

. رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية،  )دراسة مقارنة(مادوراسالمياإل
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

مفتاح )  الدكتور 2دانا ورغاديناتا، املاجستري.) الدكتور ول1املشرف: 
اهلدى، املاجستري

دارة، برامج اللغة العربيةاإل: الكلمات المفتاحية
م الطالب. وهذا ظاللغة العربية لغة مهمة للمسلمني ولكن صعبة يف تعليمها عند رأي مع
العربية حىت تكون الذى يتحدى املدارس واملعاهد اإلسالمية يف ترقية برامج تعليم اللغة

املدارس واملعاهد اإلسالمية يف إندونيسيا هلا اجتاهات خمتلفة يف . لكل 
تعليم اللغة العربية، منها يكون تعلم اللغة العربية أداة يف فهم التعاليم اإلسالمية وكتب 

ملعاهد املعاصرة. مثل اواجتاه آخر كمهنة ومهارة وفنّ اث اإلسالمية كاملعاهد السلفية الرت 
من واملناسبة.

اإلدارة اللغوية أن يقارن هذا البحث بني حيث التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة.
السلفي ومعهد األمني كمعهد اخللفي.معهدكمعهد  ف

العربيةاللغةتعليم برنامجمراقبةو تنفيذو تنظيم و ختطيطعرفةامليهدف هذا البحث على
.ااألمني سومنب مادور معهد النقاية و معهديف

. ودراسة املقارنةالبحث هو من نوع البحث الوصفي باملدخل الكيفيهذاومنهج
جولؤ ومعهد األمني برندوان سومنب -مركزاللغة يف معهد النقاية جولؤالبحثيدان مو 

حتليلطريقة . التوثيق.3املالحظة  .2. املقابلة1من األدوات جلمع البيانات:و مادورا. 
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عرضاملطابقةاملهمةاألحوالاختيارو البياناتاختصارأوبالبياناتتنقيص: البيانات
. أواالستنتاجاالستنباطمث البيانات

النقاية واألمني. اللغة مبعهد مركزيفالتخطيط: خيتلف عمليةنتائج هذا البحث العلمي
اللغة النقاية جيري مستقًال يعىن ختطيط الربنامج من املرؤوسني إىل ختطيط الربامج يف مركز

اللغة األمني . وختطيط الربامج يف مركزالربامج اللغوية جيري بصفة الالمركزيةالرئيس وأداء 
املرؤوسون جيري غري مستقًال يعىن مجيع الربامج قد ُصّممت بالرأساء أواملستشار و 

. أداء براجمه جيري بصفة مركزية.تنفيذها

تعليم اللغة يفالوسائل البسيطة يستخدم مركزاللغة مبعهد النقاية واألمنيىف مرحلة التنظيم
هم يستعملون األداوات اإللكرتونية وأحياناواملادة املعينة ومقلمةالعربية مثل السبورة 

من حيث هيكل التنظيمي وتصنيف العمل قد و واملسجالت مثل الكمبيوتر أواحلاسب.

من حيث النظام يف تنفيذ الربامج اللغوية قد قام به مركز اللغة ،النتائج ىف مرحلة التنفيذ
يقوم مركز اللغة يف معهد النقاية ومعهد املدبرين أواألعضاءتشجيع.مبعهد النقاية واألمني
األمني به باللسان 

يرسل : لرتقية كفائة املعلمنياألعضاء والتقومي ولكن يف معهد األمني املسابقة إىل التقومي.
مركزاللغة النقاية املبعوث ملشاركة التدريب اللغوى خارج املعهد أوبالتدريب اللغوى الذى 

بالدورة املكثفة للمحرك ومركزاللغة مبعهد األمني . يقوم به مركزاللغة املر 
. التعليم النمودج قبل التدريسو واحملركات اللغة وإعطاء التوجيه مؤقتاً 
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بسؤال إيل مدبرين و مبالحظةيقوم التقومي مركزاللغة مبعهد النقاية النتائج ىف مرحلة املراقبة
.  والتقومي مركزاللغة مبعهد األمني املواد يف تدريسيهامن إنتهاء و مركزاللغة  لكل منطقة

جملس الشورى للمنظمة باإلجتماع بني حمرك الفصول ومسهل احلجرات مع مسؤول 
اختبار اصدار النشراتاملسرحية و املسابقات و ومسؤول مركزاللغة. وومها يستخدمان 

.يف تقومي الربامج اللغويةالتحريري والشفوى

ABSTRACT
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Asmaniyah, 2015. Program’s Management Of learning Arabic Language  At An-
Nuqayah And Al-Amien Boarding School Madura (Comperative Study).
Thesis. Post-Graduate Program of UIN (State Islamic University)
Malang. Supervisors: (1) Dr. Wildana Wargadinata, MA. (2). Dr.
Miftahul Huda, MA.

Keywords: Management, Arabic Language Program.

Arabic language is very important for muslims as a language of religion, but many
students which find it difficult for the study it. This has been challenge for school
and boarding school. So language institute must be creates the interesting Arabic
Language Program. Every school and educational institutions in Indonesia  had
been different purposes in the conduct of Arabic language learning,  for the
example classic boarding school, it's have the purpose of language learning as tool
for understanding religion and classic books. It's difference with the purpose of
language learning at modern boarding school their purpose as skills, arts and
profession. The difference of language learning purpose it takes the good
management, from the planning aspect, organizing, actuating and controlling.
Therefore this research want to compare management of Arabic Language
Program at classic boarding school and modern boarding school.

The purposes of this research is  in order to know how the planning, organizing,
actuating and controlling of language program at At An-Nuqayah And Al-Amien
Boarding School Sumenep Madura.

This research is a descriptive study and with a qualitative approach and
Comperative Study. The location of this research is at language center of An-
Nuqayah And Al-Amien Boarding School Sumenep Madura. The Method of
data Collecting is interview, observation and documentation. The method of data
analysis is data reduction, triangulation and conclusion.

Based on data collected, then the conclusion of this research are :

1. The planning : there is a difference between the planning of language center at
An-Nuqayah And Al-Amien Boarding School. the planning of An-Nuqayah
language center  is autonomous and decentralization, it's mean that language
center branch have an autonomous rights in creating and implementing of
Arabic Language Program, language center didn't conceptualize of Language
Program, it's only coordinate of the big program and monitoring of the
language development at language center branch. And the planning of
language center at Al-Amien Boarding School is non- autonomous and
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centralization in planning and implementation of  language program, it's mean
that language center it has been conceptualized the program, lesson and
learning method. The language section it's only  carry out of program design.

2. The Organizing  : a both of that language centers more use a simple media, for
the example whiteboard, markers, subject matter etc. But sometimes use
electronic tools, for the example tape recorder, computer or laptop in learning
the language program. a both of that language centers it has been compiled
organizational structure and job description.

3. In the actuating of language program a both of language center has been
created a rule which must be adhered to by all members and provide
motivation orally to all of staff/ personal and members or materially. But there
are differences between a both of them, language center at An-Nuqayah
making race and staging as motivation and evaluation to all of members.
Whereas language center at Al-Amien making race and staging as evaluation
because of the two activities can be known ability of the members. And to
improve the ability of the personal, language center at An-Nuqayah delegating
the teachers participated in various training off campus or by holding the
training in the campus which involving all personal of language center and by
publishes magazines or newsletters. Whereas language center at Al-Amien is
providing intensive training for mover language, exercise teaching before the
implementation of activities and intensive guidance.

4. In the implementation of controlling, language center at An-Nuqayah has been
hold controlling  by asking for the report from the supervisor of branch and
lessons taught. And the controlling implementation of language center at Al-
Amien is controlling in every language activities, meeting with all of movers
language every classes and rooms. A both of language center used competition,
staging, magazine publishing, oral and written exam as evaluation of language
activities.
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ABSTRAK

Asmaniyah, 2015. Manajemen Program Pembelajaran Bahasa Arab Studi
Komparatif Di Pondok Pesantren An-Nuqayah Dan Al-Amien Madura.
Thesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
Pembimbing: (1) Dr. Wildana Wargadinata, MA. Pembimbing:  (2) Dr.
Miftahul Huda, MA.

Kata kunci: Manajemen, Program Kebahasaan (Bahasa Arab)

Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting untuk dikuasai oleh kaum
muslimin sebagai bahasa agama, tetapi banyak siswa/ mahasiswa yang merasa
kesulitan dalam mempelajarinya. Hal ini menjadi tantangan bagi sekolah ataupun
pondok pesantren atau lembaga kebahasaan dituntut untuk membuat kegiatan
kebahasaan yang unik dan menarik minat siswa dalam mempelajarinya.

Setiap sekolah atau lembaga kebahasaan di Indonesia punya tujuan yang berbeda
dalam mengadakan pembelajaran bahasa Arab, seperti pondok pesantren salaf
tujuan pembelajaran bahasa sebagai alat untuk memahami ajaran agama dan
kitab-kitab klasik. Lain halnya dengan tujuan pembelajaran bahasa di pondok
pesantren modern, tujuan  mereka belajar bahasa Arab sebagai keterampilan, seni
atau profesi. Keragaman tujuan tersebut membutuhkan manajemen yang bagus
dan sesuai, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasannya. Maka dari itu penelitian ini ingin membandingkan manajemen
kegiatan kebahasaan di pondok pesantren salaf  dan modern.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kebahasaan di pondok
pesantren An-Nuqayah dan Al-Amien Sumenep Madura.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan
studi komparatif. Sedangkan lokasi penelitiannya di  Markazul Lughah pondok
pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk dan Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.
Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya menggunakan reduksi data,
triangulasi dan penarikan kesimpulan.
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Berdasarkan data yang terkumpul, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Dari segi perencanaan, ada perbedaan diantara keduanya. Markazul Lughah
Pondok pesantren An-Nuqayah besifat Otonom dan desentralisai dalam
merencanakan program dan pelaksanaannya. Yaitu markazul Lughah perdaerah
punya hak otonom dalam membuat dan melaksanakan kegiatan kebahasaan,
Markazul Lughah pusat tidak mengkonsep kegitan, hanya mengkoordinir
kegiatan besar dan memantau perkembangan tiap daerah. Sedangkan Markazul
Lughah  Pondok pesantren Al-Amien bersifat non-otonom dan sentralisasi
dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Artinya Markazul Lughah
pusat sudah mengkonsep semua kegiatan, materi serta metode
pembelajarannya, bagian kebahasaan perdaerah hanya melaksanakan
rancangan tersebut.

2. Dari aspek pengorganisasian, kedua markazul lughah lebih banyak
menggunakan media sederhana seperti papan tulis, spodol, materi dan
sebaginya. Namun kadang-kadang menggunakan alat elektronik seperti alat
perekam, computer atau laptop dalam pembelajaran bahasa. Dari struktur
organisasi dan metode kerja keduanya sudah merancang dan menyusunnya.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan keduanya membuat tata tertib yang harus ditaati
oleh semua anggota bahasa, serta memotivasi para pengurus ataupun anggota
keduanya melakukan secara lisan (pujian) dan materi (hadiah), namun ada
perbedaan diantara keduanya, markazul lughah An-Nuqayah menjadikan
perlombaan dan pementasan sebagai motivasi dan evaluasi bagi para anggota
bahasa. Sedangkan markazul lughah Al-Amien menjadikan perlombaan dan
pementasan sebagai evaluasi, karena dari kedua kegiatan tersebut bisa
diketahui kemampuan bahasa anggota. Dan untuk meningkatkan kemampuan
para pengurus markazul lughah An-Nuqayah mendelegasikan para pengajar
mengikuti berbagai pelatihan di luar kampus atau dengan mengadakan
pelatihan didalam kampus yang melibatkan semua pengurus markazul lughah
perdaerah serta menerbitkan majalah atau bulletin. Sedangkan markazul lughah
Al-Amien mengadakan pelatihan intensif bagi penggerak bahasa (pengurus),
latihan mengajar sebelum pelaksaan kegiatan dan bimbingan intensif

4. Dalam pelaksaan pengawasan markazul lughah An-Nuqayah mengadakan
pengawasan dan menanyakan/ minta laporan dari para pengurus markazul
lughah perdaerah serta melihat dari selesainya meteri yang diajarkan.
Sedangkan markazul lughah Al-Amien mengadakan pengawasan dalam setiap
kegiatan, rapat dengan penggerak bahasa di kelas dan kamar. Keduanya
menggunakan perlombaan, pementasan, penerbitan majalah, ujian tulis dan
lisan dalam evaluasi kegiatan.
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شكر وتقدير
الصالة والسالم على كافة األنبياء واملرسلني الذين أرشدوا العاملني،رباحلمدهللا

و بعد:،الناس إىل دين اهللا احلنيف وإىل صراطه املستقيم
وقد هدى اهللا علّي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

لى جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين والثناء، فلك احلمد يااهللا ريب حىت ترضى، ع
أن أتقدم بالشكر إىل الذين كانوا هلم فضل يف خروج هذا البحث -بعد محد هللا تعاىل–

مل يبخل أحدهم بشيئ طلبته، فهذا البحث املتواضع اليتم إال باإلرشادات والتوجيهات 
ألحباء. لذلك، واالقرتاحات واملساعدات من األساتيذ واألستاذات الكرام و الزمالء ا

تقدم الباحثة أوفر شكرهم لكل من بذل جهده يف املساعدة على إمتام هذا البحث. 
وختص بالشكر:
موالنا مالك ، مدير جامعة موجيا راحرجو املاجسرتاحلاج األستاذ الدكتورمساحة 

.ماالنجاإلسالمية احلكوميةإبراهيم 
الدراسات كلية ، مديراغفرله)(اللهم مهيمن املاجسرتالدكتور مساحة األستاذ 

ومساحة املدير اجلديد .اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيمالعليا جامعة 
األستاذ الدكتور احلاج حبر الدين املاجسرت.

تعليم اللغة قسمرئيس كاملشرف األول  ، ولدانا وركادنتا املاجسرتالدكتورمساحة 
،اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيمامعة الدراسات العليا جكلية العربية  

الذي أفادت الباحثة علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ 



ع

بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء و من الباحثة وعظيم 
الشكر.

الثاين، فحقا يعجز لساين عن املشرف،مساحة الدكتور مفتاح اهلدى املاجسرت
شكره وتقديره فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم 
يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها، وكان لتفضله مبناقشة 

اب هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة فله مّىن خالص الشكر ومن اهللا عظيم الثو 
واجلزاء.

كما تقدم الباحثة بكل الشكر إىل األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية  
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فلهم من 
الباحثة كل الشكر على ما قدموها من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عّين خري 

.اجلزاء
أن هذا البحث ال خيلو من األخطاء والنقائص. فرتجو الباحثة مـن القـراء أن وأخريا

يقــدموا االقرتاحــات لتحســني هــذا البحــث. عســى اهللا أن جيعــل هــذا البحــث مفيــدا ونافعــا 
ملن يستفيد منه، آمني.
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