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    صملخ

صف اآلجرومية  تعلم اللغة العربية للطالب يف  اإلرتباط بني حفظ اآلجرومية وإجناز :املوضوع 

   كبومنيب مبعهد حوض العلوم 
   : سيف الدين زهري  اإلسم

   073211013:   الرقم

تعلم اللغة العربية للطالب يف  بني حفظ اآلجرومية وإجناز اإلرتباطهذه الدراسة تناقش 

تعليم قواعد اللغة العربية مادة . يأيت هذا على كبومنيبصف اآلجرومية  مبعهد حوض العلوم 

. مستقلة، قد حيمل الطالب على أن يعدوها غاية يف ذاا فستظهرها استظهارا، دون تفهم وتعقل

العربية للطالب واملعلمني اإلندونيسني ليس باألمر السهل، هناك وعملية التعليم وتعلم اللغة 

و يف هذا اإلطار، تسعى هذه الدراسة لإلجابة على عدة أسئلة حبثية  مشكالت يواجهوا.

) 2 ؟مبعهد حوض العلوم بكبومني صف اآلجروميةيف كيف حفظ اآلجرومية للطالب ) 1أمهها:

هل ) 3 ؟مبعهد حوض العلوم بكبومني صف اآلجرومية يف إجناز تعلم اللغة العربية للطالبكيف 

مبعهد  صف اآلجروميةيف االرتباط بني حفظ اآلجرومية وإجناز تعلم اللغة العربية للطالب  يوجد

، طريقة املشاهدة. والطرق الىت استخدمها الباحث ىف مجع البيانات هي ؟حوض العلوم بكبومني

 korelasi product) باملعادلة  الذي إستخدم الباحث. وأّما اإلحصاء اإلستداليلطريقة التوثيق

moment)  اإلرتباط بني املتغريين لنيل معامل .  

مبعهد  اآلجروميةلطالب يف صف   حفظ اآلجروميةإن ) 1تدل على : البحث ائجنتو 

لطالب يف صف  نتيجة اللغة العربيةإن ) 2، وهي  بتقدير معتدل. 60,35 حوض العلوم كبومني

 اآلجروميةظ حفّن ) إ3، وهي  بتقدير معتدل. 52,1 مبعهد حوض العلوم كبومني  اآلجرومية

يربط إرتباطا إجيابيا بنتيجة اللغة العربية والدليل على ذلك أّن درجة اإلحصائي وصلت إىل معامل 

لطالب ل) 1 :اّما فوائده كما يلي.عالية، وكان اإلرتباطا ذو داللة 0,765االرتباط املتغريين وهو 

 يف تعّلم اللغة العربية لتقومي الطالب للمدرس ) 2يف تعّلم اللغة العربية وقواعدها   الطالب رغبةلرتقية 

  .تعّلم القواعد بإستخدام كتاب اآلجروميةلزيادة املعارف يف للباحث ) 3

 



 ز 

 

 

 

ABSTRAK 
 

Judul :  Hubungan antara Hafalan Juruumiyah dengan Prestasi Belajar   
Bahasa Arab untuk Siswa di Kelas Juruumiyah di Pondok 
Pesantren Khaudlul ‘Ulum  Kebumen  

Penulis  : Saifudin Zukhri  
Nim : 073211013  
 
Skripsi ini membahas hubungan antara hafalan juruumiyah dengan prestasi 

belajar Bahasa Arab untuk siswa di kelas juruumiyah di Pondok Pesantren 
Khaudlul ‘Ulum Kebumen. Kajiannya dilatarbelakangi oleh pembelajaran kaidah 
Bahasa Arab merupakan materi yang bebas,terkadang siswa hanya membawa 
materi tersebut secara lafadz, bukan memahami dengan pemikiran yang 
lebih.Proses belajar mengajar Bahasa Arab untuk siswa di Indonesia tidaklah 
mudah,terdapat berbagai permasalahan.Studi ini dimaksudkan untuk menjawab 
permasalahan: (1) Bagaimana hafalan juruumiyah untuk siswa di kelas 
juruumiyah di Pondok Pesantren Khaudlul ‘Ulum di Kebumen? (2) Bagaimana 
prestasi belajar bahasa arab untuk siswa di kelas juruumiyah di Pondok Pesantren 
Khaudlul ‘Ulum di Kebumen? (3) Apakah ada hubungan antara hafalan 
juruumiyah dengan prestasi belajar bahasa arab untuk siswa di kelas juruumiyah 
di Pondok Pesantren Khaudlul ‘Ulum di Kebumen?.Metode yang digunakan 
penulis untuk mengumpulkan data adalah metode observasi dan dokumentasi. 
Semua data dianalisis dengan korelasai product moment. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Hafalan juruumiyah untuk siswa di 
kelas juruumiyah di Pondok Pesantren Khaudlul ‘Ulum di Kebumen  adalah 
sedang dengan nilai 60,35 (2) Prestasi belajar Bahasa Arab untuk siswa di kelas 
juruumiyah di Pondok Pesantren Khaudlul ‘Ulum di Kebumen adalah sedang 
dengan nilai 52,1 (3) Adanya hubungan antara hafalan juruumiyah dengan prestasi 
belajar Bahasa Arab untuk siswa di kelas jurumiyah di Pondok Pesantren 
Khaudlul ‘Ulum  di Kebumen dengan nilai korelasi 0.765, hal ini menunjukan 
bahwa hipotesis diterima dan mempunyai nilai korelasi yang kuat. Manfaat dari 
penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam belajar 
bahasa arab dan kaidahnya. (2) Untuk mengevaluasi siswa dalam belajar bahasa 
arab (3) Untuk menambah wawasan penulis dalam belajar kaidah bahasa arab 
menggunakan kitab juruumiyah.      
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   الشكرى والتقديركلمة 

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا وفق من شاء من عباده ألداء أفضل الطاعات واكتساب أكمل السعادات 

واشهد أن ال إله إّال اهللا املتصف جبميع  الكماالت واشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله أفضل 

 املخلوقات وعلى أله وأصحابه األجنم النريات صالة وسالما مادامت السموات واآلرض.( أما بعد ) 

اإلرتباط بني حفظ البحث حبول اهللا تعاىل وقّوته العظيم حتت املوضوع "  قد مت هذا

". وأقول شكرا وإجناز تعّلم اللغة العربية يف صف اآلجرومية  مبعهد حوض العلوم بكبومني اآلجرومية

  جزيال إىل من يساعدىن بأي املساعدة ألجل كمال هذا البحث العلمي، وهم : 

ور شجاعى املاجستري كعميد كلية الرتبية جبامعة واىل فضيلة السيد األستاذ الدوكت  .1

 سوجنو اإلسالمية احلكومية. 

فضيلة السيد األستاذ ألليث عاسقني املاجستري كرئيس قسم اللغة العربية بكلية الرتبية   .2

 حمفوظ صديق املاجستري ككاتب قسم اللغة العربية بكلية الرتبية.  

  جستريتؤيت قرة العني املا معني املاجستري و محداىنفضيلة السيد األستاذ الدوكتور   .3

 كمشرف البحث أرشدا الباحث حيت أنتهاء هذا البحث. 

فضيلة الّسادات سائر املدرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا الباحث وأرشدوه إىل   .4

 سبيل العلم. 

الدوكتور امحد عز الدين املاجيستري   قضيلة السيد كياهي سراج حضاري احلاج و  .5

 كمدير مبعهد دار النجاة جراكاة توكو مسارانج. 

أمي" واألصدقاء املقربون الذين يساعدوين بأنواع املساعدة  –والدي والديت و " أيب   .6

 واملعاونة يف كتابة هذا البحت. 

دة الثنية أخي حممد سيف اهللا و فيك فتح اهلدى وأخيت سرى إينداه فوروانعسه و حممو  .7

 و سيت رمحة و ختمة السعادة و زلفح أسواة خريية. 

 مدير معهد " حوض العلوم " بكبومني.   .8

   األصدقاء  احملبوبون الذين أعطاين محاسة يف تكميل كتابة هذا لبحث.   .9
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   ترجمة الباحث

  لاالجدو قائمة 

: نتيجة حفظ اآلجرومية نصف األوىل للصف األجرومية مبعهد حوض العلوم ىف  السنة 1اجلدوال 

2011-2012   

: نتيجة اللغة العربية نصف األوىل للصف األجرومية مبعهد حوض العلوم ىف السنة 2اجلدوال 

2011-2012  

  : التوزيع التكراري من نتيجة حفظ اآلجرومية 3اجلدوال 

  الدرجة حفظ اآلجرومية  للصف اآلجرومية : معيار4اجلدوال 

  : التوزيع التكراري من نتيجة اللغة العربية5اجلدوال 

  : معيار الدرجة نتيجة اللغة العربية للصف اآلجرومية6اجلدوال 

  : النسبة التوزيع التكراري نتيجة حفظ اآلجرومية7اجلدوال 

  يةحفظ األجروم تكرارال قيمة من الدفرت: 8اجلدوال 

  : التوزيع التكراري نتيجة اللغة العربية9اجلدوال 

  نتيجة اللغة العربية تكرارال قيمة من الدفرت: 10اجلدوال 

  : الدرجة ىف اإلرتباط بني حفظ اآلجرومية و اجناز تعلم اللغة العربية11اجلدوال 

   : قيمة االرتباط12اجلدوال 
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  قائمة المالحق

  صف الآلجرومية يف  الطالبأمساء : 1امللحق 

 حفظ اآلجرومية النتيجة : 2امللحق 

 : النتيجة تعلم اللغة العربية 3امللحق 

 : اإلختبار اإلعتداىل حفظ اآلجرومية 4 امللحق

  حفظ األجرومية تكرارال قيمة من الدفرت: 5امللحق 

 اللغة العربية: اإلختبار اإلعتداىل 6امللحق  

 اللغة العربية  تكرارال قيمة من الدفرت:  7امللحق  

        حتليل اإلرتباط الدفرت:  8امللحق  

 ( chi square ) الدفرت:  9امللحق 

    Zالدفرت : 10امللحق 

 rالدفرت :  11امللحق 

  

 


