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Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tujuan pembelajaran bahasa Arab dan 

strategi pembelajaran bahasa Arab pada Program Ekstrakurikuler Bahasa Arab di 

Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Dalam analisis data, peneliti menggunakan pendekatan 

Mills & Huberman., 

Temuan penelitian ini adalah bahwa: 1) tujuan pembelajaran bahasa Arab pada 

program ekstrakurikuler bahasa Arab di MBI Amanatul Ummah Pacet yaitu untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa  Arab, mengembangkan 

bakat siswa dalam berbahasa Arab dan membantu siswa dalam mempersiapkan diri 

untuk mengikuti lomba bahasa Arab di luar sekolah, 2) strategi pembelajaran 

bahasa Arab pada program ekstrakurikuler bahasa Arab di MBI Amanatul Ummah 

Pacet yaitu a) dengan menggunakan metode membaca, b) dengan menghafal teks 

pidato, c)  strategi diskusi kelompok kecil, d) strategi berdebat, e) dengan 

mengulang, f) dengan menghafal mufrodat, g) dengan muhadatsah, h)dengan 

bernyanyi. 
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The purpose of this study is to determine  the objectives of Arabic learning 

and Arabic learning strategies in the Arabic extracurricular program at Internasional 

Standard Madrasah (MBI) Amanatul Ummah Pacet  Mojokerto. 

This research uses qualitative research and a case study approach. Data 

collection techniques used in this study were interviews, observation and 

documentation. In data analysis, the researcher used the Mills and Huberman 

approach. 

The findings of this study were that: 1) the objectives of learning Arabic in 
the Arabic extracurricular program at MBI Amanatul Ummah Pacet were to 

improve student skill’s in speaking Arabic, develop student’s talents in Arabic and 

assist students in preparing to take part in Arabic language comnpetitions outside 

of school, 2) Arabic learning strategies in the Arabic extracurricular program at 

MBI Amanatul Ummah Pacet namely a) using the reading method, b) memorizing 

speech texts, c) discussion strategies small group, d) debate strategy, e) by 

repeating, f) by memorizing vocabularies, g) by muhadatsah, h) by singing. 

  



 

 

 مستخلص البحث

، ابتكارات البامج الالمنهجية يف تعليم اللغة العربية )دراسة ٢٠٢٠سييت عائيشة، 
حالة يف املدرسة العاملية أمانة األمة فاجت موجوكرطا(، البحث العلمي. قسم تعليم 
اللغة العربية، كلية الرتبية، جامعة كياهي احلاج عبد احلليم فاجت موجوكرطا. املشرف: 

 .ملاجستريا الدكتور هاشم أشعري

 الكلمات املفتاحية: ابتكارات، تعليم اللغة العربية، البامج الالمنهجية العربية.

إن أهداف هذا البحث هي ملعرفة األهداف و اإلسترياتيجية تعليم اللغة العربية يف 
الربامج الالمنهجية العربية يف املدرسة العاملية أمانة األمة فاجت موجوكرطا. واستخدم هذا 

حبثا نوعيا ابملدخل دراسة احلالة. واستخدم هذا البحث مالحظة، مقابلة، واثئق البحث 
كأسلوب مجع البياانت يف هذا البحث. وحتليل البياانت يف هذا البحث بنموذج ميلس 

 وهوبرمان.

( أن أهداف تعليم اللغة العربية يف الربامج الالمنهجة ١ونتائج هذا البحث هي: 
ة الكالم للطالب يف احلياة اليومية و تطوير موهبة الطالب يف اللغة العربية يعين لرتقية مهار 

( إسرتاتيجية ٢العربية و جتهيز الطالب لكون الفائز يف املسابقة العربية يف خارج املدرسة، 
امج الالمنهجية العربية يعين: أ( بطريقة القراءة، ب( حبفظ نص تعليم اللغة العربية يف الرب 

ح( ابلطريقة  إسترياتيجية اجملادلة، جية مناقشة اجملموعة الصغرية، ج(يإستريات اخلطابة، ت(
 ابحملادثة املوجهة، ذ(ابلغناء. حبفظ املفردة، د( ، خ(التدريبات

 
 


