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استهالل

ْيِدْيُد بِالصُّْر َعِة انََّما الشَِّد ْيُد َمْن َيْمِلُك نـَْفَسُه ِعْنَد  َلْيَس الشَّ

اْلَغَضبِ 

“Orang yang kuatbukanlah orang yang

pandaiberkelahi,tetapi orang yang

menguasaidirinyaketikamarah"mampu



ب

إھداء

:أهدي هذا البحث اجلامعي إىل 

جوهار عرفينو أبي عزيزة اإليفة إلى أمي المحبوبة 

دراسيت وأطلب منهما الرضى،شجعاين على التعلم وأعطاين األموال المتامنذيلال

عسى اهللا أن يعطيهما الصحة والعافية

إلى زمالئي األحباء

تعليم اللغة العربيةيف قسم 



ج

تقدیرشكر و

، ألّلهم أنت فاعل املختار لكل على كل حال ونعمةاحلمد هللا رب العاملني 
. مفعول من الكائنات واألثار، نشكرك على مزيد نعمتك، ومضاعف جودك وكرمك

يرفع وأشهد أن حممدا رسول الّله عبده ورسوله . أشهد أن الإله إال اهللا املبدئ املعيد
.سلم وأصحابه أمجعنيتب أوىل التمجيد صلى اهللا عليه و مؤديه إىل مرا

قد متت كتابة هذا البحث العلمي لنيل درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية 
لكلية علوم االرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

تقديري إىل من قد ساعدين على كتابة هذا فيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم
:البحث، وهم 

الدكتور احلاج موجيا راهارجو، املاجستري مدير جبامعة موالنا مالك ابراهيم .1
. اإلسالمية احلكومية مباالنق

.عميد الكلية يف علوم الرتبية و التعليمالدكتور نور علي، املاجستري .2

. قسم تعلية اللغة العربيةرئيسةلوئة احلسنة املاجستري ممةالدكتور .3

إللقاء اقد قضى وقتهاليتعلى البحثمشرفةأّمي حممودة املاجستري ةلدكتور ا.4
.ة هذا البحثالباحثتيف كتابة هذا البحث حىت كتبةإقرتاحات للباحث

مجيع األساتذة األفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم .5
الذين ينورون روحي وليب قاالنمبجبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

.بعلومهم و 



د

دعواين كل عاين و ذين شجلال) عزيزة اإليفةوأمي،جوهار عريفينأيب(والدّي .6
األوقات

اليت تعطي احلماسة وتكون صديقة فردوسنور زم زمسيتيصديقيت جيدة .7
. جيدة

.الذي يعطي الدعاء من بعيدأصدقاءكل.8

. واأدعو هلم الّله على أن جيزيهم بأحسن ماعملأقول جزيل الشكر إليهم مجيعا و 
تعاىل منا بقبول حسن تقبل الّله. اهلداية والنفعإياه أسأل الرمحة والتوفيق و 

.وجزاءهم اهللا خري اجلزاء يف الدين والدنيا واآلخرة، آمني يا رب العاملني

،ةالباحث

رييا رئيسة العريفة
10150101: رقم القيد 



ه

ةتقرير المشرف

:ه تإن هذا البحث اجلامعي الذي قدم
رييا رئيسة العريفة: طالبةال

10150101: رقم القيد

عند التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة التكيف الدراسي: العنوان
املتوسطة اإلسالمية تبوئرينج جبومبانج يف الفصل السابع 

قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
يف )S1(املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 

قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
.م2015-2014عام الدراسي للقاالنمباحلكومية 
2015رفرباي23،قحتريرا مباالن

ةاملشرف

أّمي حممودة، املاجستريةالدكتور 
1968100819940320: رقم التوظيف

قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية والتعليم

بماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 



و

لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعيتقرير 
:ه تلقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدم

رييا رئيسة العريفة: طالبةال
10150101: رقم القيد

عند التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة التكيف الدراسي: العنوان
املتوسطة اإلسالمية تبوئرينج جبومبانج يف الفصل السابع 

يف قسم تعليم اللغة )S1(درجة سرجانا اواستحقاقهاوقررت اللجنة بنجاحه
العربية لكلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

.قاالنمب
2015فرباير23، قحتريرا مباالن

املاجستري،مملوءة احلسنةةالدكتور .1
(_________________)

، املاجستريحبر الدينأريلالدكتور .2
(_________________)

أّمي حممودة، املاجستريةالدكتور .3
(_________________)

:املعرف 
عميد كلية علوم الرتبية والتعليم،

املاجستري،الدكتور نور علي
196504031998031002: رقم التوظيف 

قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية والتعليم

بماالنقمالك إبراهيم اإلسالمية الحكوميةجامعة موالنا 



ز

تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

لقد تسلمت رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة 
:ةلطالبه تموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي ألف

رييا رئيسة العريفة: االسم
10150101: رقم القيد

عند التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة التكيف الدراسي: العنوان
املتوسطة اإلسالمية تبوئرينج جبومبانج يف الفصل السابع 

يف قسم تعليم اللغة العربية )S1(واحلصول على درجة سرجانا اإلمتام دراسته
العام قاالنمبلكلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

.م2015-2014الدراسي 

2015فرباير23، قحتريرا مباالن

رئيسة قسم تعليم اللغة العربية،

الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري
197412052000032001: رقم التوظيف 

قسم تعليم اللغة العربية
والتعليمكلية علوم التربية 

بماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 



ح

تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم

عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية لقد تسلم
:ةاحلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي ألفه الطالب

رييا رئيسة العريفة: االسم
10150101: رقم القيد

عند التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة التكيف الدراسي: العنوان
ة تبوئرينج جبومبانج يف الفصل السابعاملتوسطة اإلسالمي

يف قسم تعليم اللغة العربية )S1(واحلصول على درجة سرجانا اإلمتام دراسته
العام قاالنمبلكلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

.م2015-2014الدراسي 

2015رفرباي23، قحتريرا مباالن

كلية علوم الرتبية والتعليم،عميد  

الدكتور نور علي املاجستري
196504031998031002: رقم التوظيف 

قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية والتعليم

بماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 



ط

مواعيد اإلشراف
رييا رئيسة العريفة: طالبةال

10150101: القيدرقم 
عند التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة التكيف الدراسي: العنوان

. املتوسطة اإلسالمية تبوئرينج جبومبانج
املاجستريأّمي حممودة ، ةالدكتور : ةاملشرف

التوقيع الوصف التاريخ الرقم
الفصل األول 15/9/2014 1
اصالحالفصل األول 16/10/2014 2

الثاينالفصل  5/11/2014 3
اصالحالثاينالفصل  10/12/2014 4

بعالفصل الثالث والرا 2/1/2015 5
اصالحاثاال والرابعالفصل  20/1/2015 6

2015رفرباي23، قحتريرا مباالن

رئيسة قسم تعليم اللغة العربية،

الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري
197412052000032001:رقم التوظيف 

قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية والتعليم

بماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 



ي

باحثةإقرار ال

:أنا املوقع أدناه وبيانايت كاآليت 
رييا رئيسة العريفة: طالبةال

10150101: رقم القيد

)S1 ( يف
مالك إبراهيم اإلسالمية تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا 

:احلكومية ماالنج حتت العنوان
عند التالميذ في تعلم اللغة العربية التكيف الدراسي

وإذا ادعى أحد . 
ولن 

.تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية علوم الرتبية والتعليم
.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ال جيربين أحد على ذلك

2015رفرباي18، قحتريرا مباالن

اإلقرار،ةتوقيع صاحب

رييا رئيسة العريفة
10150101: رقم القيد 



ك



ل

مستخلص البحث

يف املدرسة املتوسطة التكيف الدراسي عند التالميذ.2015. العريفةرييا رئيسة 
. حبث جامعي. ومبانج يف الفصل السابعجباإلسالمية تبوئرينج 

كلية علوم الرتبية و التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
.مباالنقموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

املاجسرتدة،أّمي حممو الدكتور :  ةاملشرف
، تعليم اللغة العربيةتكيفال،املشكلة: الكلمات األساسية

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالتك
عمليةالتغيريفيالنفسوالبيئة،والذييجبأنيكونالفردقادراعلىمعرفةإجراءاجتديدةأواملواقففياحلياةوموا

) 1: (أســـــــــئلة البحـــــــــث.جهةالوضعمنأجاللوصـــــــــوإللىوفاءفيالنفس،والعالقامتعاآلخرينوالبيئة
األشـياء الـيت مـا) 2. (م اللغـة العربيـةلـيف تعطريقة التكيف الدراسي عنـد التالميـذ كيف

.اللغة العربيةالتكيف الدراسي عند التالميذ يف التحصيل إلىثرتؤ 
البيانــات الباحثــة طريقــة مجــعوتســتخدمدخاللكيفياملــهــو هــذا البحــث ومــدخل

.نهجه هو املنهج الوصفيموأما . ستبيانباإل
تالميــذيف تعلــم اللغــة ، وهــي أن الطريقــة تكيــف الدراســيعند النتيجــة البحــثوأمــا 

هــم ميارســون حــوار باللغــة )2.م يراجعــون اللغــة العربيــة)1:وهــي تتكــون علــىالعربيــة، 
) 4.هــــم يناقشــــون عــــن اللغــــة العربيــــة مــــع أصــــدقائهم) 3.العربيــــة مــــع أصــــدقائهم

الدراسـة اللغـة وابـدأون املالحظـة قبـل ان يهـم يقـرؤ ) 5. يتعلمون مـع املدرسـني متخصـص
التكيـف الدراسـي عنـد التالميـذيف تعلـم اللغـة العربيـة، إىلثراألشـياء الـيت تـؤ مـا وأ.  العربية

ان الـتعلم اجلمـاعي )2. اللغـة العربيـةتعلمهـم يف التطوير علىثرالبئية تؤ ) 1:تتكون على
)3. يساعدهم على اسـتيالء املفـردات

.انرتنيت



م



ن

ABSTRAK

Arifah, Ria Roisatul 2015.Penyesuaian Diri Siswa terhadap Pembelajaran
Bahasa Arab di MTs Tebuireng Jombang Kelas
Tujuh.Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen pembimbing : Dr. UmiMahmudah. M.A

Kata Kunci :Permasalahan,PenyesuaianDiri , pembelajaran bahasa Arab

Suatu proses perubahandalamdiridanlingkungan,
dimanaindividuharusdapatmempelajaritindakanatausikapbaruuntukhidupdanmeng
hadapikeadaantersebutsehinggatercapaikepuasandalamdiri, hubungandengan
orang lain danlingkungandisekitar.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
(1) Bagaimana proses penyesuaiandirisiswaterhadappembelajaranbahasa Arab (2)
Apasaja yang mempengaruhipenyesuaiandirisiswadalampembelajaranbahasa Arab

Pendekatanpenelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Dan
metodepengumpulan datayang
digunakanolehpenelitiadalahdenganmetodeangket.Adapun metode yang
digunakan adalah metode deskriptif.

Adapun hasil penelitiannya, didapat bahwa proses penyesuaian diri siswa
terhadap pembelajaran bahasa Arab, meliputi 1) Mereka mengkajiulang bahasa
Arab. 2) Mereka membiasakan berdialog dengan bahasa Arab bersama teman-
temannya. 3) Merekaberdiskusitentangbahasa Arab bersamateman-temannya. 4)
Merekamendatangkan guru privat. 5)
MerekaMembacacatatansebelumdimulaipelajaranbahasa Arab.Dan
adapunpengaruhpenyesuaiandiriterhadappembelajaranbahasa Arab, meliputi 1)
lingkunganmempengaruhiberkembangnyapembelajaranbahasa Arab.
2)Belajarkelompoksangatmembantusiswadalampenguasaanmufrodat. 3)Melalui
internet siswamendapatkanpengetahuanbaru yang ditulisdalambahasa Arab.
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ABSTRAK 
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Kata Kunci :Permasalahan, Penyesuaian Diri , pembelajaran bahasa Arab 

Suatu proses perubahan dalam diri dan lingkungan, dimana individu harus 

dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk hidup dan menghadapi keadaan 

tersebut sehingga tercapai kepuasan dalam diri, hubungan dengan orang lain dan 

lingkungan disekitar.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (0) 

Bagaimana proses penyesuaian diri siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab (5) 

Apa saja yang mempengaruhi penyesuaian diri siswa dalam pembelajaran bahasa 

Arab 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dan 

metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode 

angket. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Adapun hasil penelitiannya, didapat bahwa proses penyesuaian diri siswa 

terhadap pembelajaran bahasa Arab, meliputi 0) Mereka  mengkaji ulang bahasa 

Arab.  5) Mereka membiasakan berdialog dengan bahasa Arab bersama teman-

temannya. 3) Mereka berdiskusi tentang bahasa Arab bersama teman-temannya. 

4) Mereka mendatangkan guru privat. 5) Mereka Membaca catatan sebelum 

dimulai pelajaran bahasa Arab. Dan adapun pengaruh penyesuaian diri terhadap 

pembelajaran bahasa Arab, meliputi 0) lingkungan mempengaruhi 

berkembangnya pembelajaran bahasa Arab. 5) Belajar kelompok sangat 

membantu siswa dalam penguasaan mufrodat. 3) Melalui internet siswa 

mendapatkan pengetahuan baru yang ditulis dalam bahasa Arab. 
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A process of change in the self and the environment, in which the individual must 

be able to learn new actions or attitudes to life and face the situation in order to 

reach fulfillment in self, relationships with others and the environment .problem 

in this study were: (0) How does the process of adaptation student of the Arabic 

language learning (5) What influences of the adaptation of students towards 

learning Arabic. 

The approach used in this research is a qualitative approach. And data collection 

methods used by researchers is the questionnaire method. The method used is 

descriptive method. 

The results of the research, found that the process of adaptation of students 

towards learning Arabic, include 0) They reviewing Arabic. 5) They familiarize 

with Arabic dialogue with his friends. 3) They discussed the Arabic language with 

his friends. 4) They bring a tutor. 5) They read notes before starting learning the 

Arabic language. And as for the effect of adaptation to learning Arabic, include 0) 

the environment affects the development of Arabic learning. 5) Study group 

lessons are very helpful mastery mufrodat. 3) Through the internet, students 

acquire new knowledge written in Arabic. 
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