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 صخّ لم

"فنجــــودي األطفــــالت لتالميــــذ روضــــة يف حتفــــيظ املفــــردانفســــية الامــــل و ع :    املوضوع

   .وداس كنداجنان متاجنونج) Pangudi Siwi( سوي"

  083211043:   الطّلبة قّيد رقم

 رفقا ازكى فائزة:     االسم

  

"فنجودي يف حتفــــيظ املفــــردات لتالميــــذ روضــــة األطفــــال نفســــيةالوامــــل عال ههــــذ الباحثــــة تنــــاقش

تســعى هــذه الدراســة لإلجابــة علــى عــدة أســئلة . وداس كنــداجنان متــاجنونج) Pangudi Siwi( ســوي"

وكيـــف قـــدرة التالميـــذ يف ؟ يف حتفـــيظ املفـــردات العربيـــة تعلـــيم اللغـــة العربيـــة طريقـــة حبثيـــة أمههـــا: كيـــف

؟ ومـن أجـل اإلجابـة علـى  الذي تؤثر النتيجـة التحفـيظ امل النفسيةو العما و  ملفردات العربية؟حتفيظ ا

نفســية يف العوامــل  لتالميــذ روضــة األطفــال دراســة ميدانيــة تبــإجراء ةالباحثــ تهــذه األســئلة، قامــ

وداس كنــــداجنان  )Pangudi Siwi"فنجودي ســــوي" (حتفــــيظ املفــــردات لتالميــــذ روضــــة األطفــــال

. مجع من خالهلا البيانات املطلوبة من خالل أساليب املشاهدة واملقابلة، فضال عـن الدراسـة متاجنونج

  منهج نوعي وصفي. تبتحليل البيانات املتحصل عليها باستخدام ةالباحث تالوثائقية. وقد قام

روضـة  تلـف بغريهـا مـنختتعلـيم اللغـة العربيـة  يقةر ط )1عدة نتائج:  إىللقد انتهت هذه الدراسة 

لطريقـة وا .تفهـم اللغـة العربيـة اوال هدف عظيم وهو جعل التالميـذ قـادرين علـى ااألخرى، هلاألطفال 

الكتـاب املدرسـي املسـتخدم و . والوسائل فيها موفـورة وكاملـة. و الغناء اجلرئية طريقةوال املستخدمة هي

 هو كتاب
Cara Cepat Mengenal Bahasa Arab Edisi Bergambar untuk Anak TK/TPQ. 

 وغري االختبار املتعلم نوعان، ومها إجناز ةقدر  قياسل العربية اللغة ةمعلم ا قومت الذي والتقييم 

جانب لعربية فهي كمايلى: النتائج من ان نتائج القدرة التالميذ على حتفيظ املفردات ا )2 .االختبار

على حتفيظ املفردات  واهو "مقبول" و انه أكثر  التالميذ مل يقدر  طالقة يف حتفيظ املفردات العربيةال

هو "جيد". وقدرة التالميذ  حتفيظ املفردات العربيةعلى ناسب املجانب النتائج من العربية جيدا. و 

ر على اجيابة هامعلى قدرم. و  اظ املفردات العربية إال ام يستطيعون ان يؤجبو يفحتعلى 

ة رقفميذ يف الالنتائج ان قدرة التاليف حمفوظام. ومن معدل  اسنالتالميذ  . كانو"."ضعيفاألسئيلة

اما من  عملية التعليم مهم جدا يف ةودور املعلم .فيظ املفرذات العربية هو"مقبول""ب" على حت



 ح 

 

ت حتفيظ املفردانتيجة  يف الذين يؤثر نفسيةال عوامل )3والسائل املستخدمها ام طريقة التعليمها. 

إما من ناحية التالميذ اليت تشمل خلفية التالميذ الرتبوية واللغوية، واختالف قدرة التالميذ العربية

وقلة رغبة التالميذ ودوافعهم يف تعلم اللغة العربية، وقلة على قراءة احلروف اهلجائية وكتابتها، 

االهتمام من والدي التالميذ. وإما من ناحية املعلم اليت تشمل سرعة املعلم يف شرح املادة وقلة 

الوقت أو احلصة لتعليم اللغة العربية. وإما من ناحية املادة تشمل كثرة املفردات الصعبة والغريبة، 

ة العربية، وصعبة اللغة العربية القرآنية. وإما من ناحية الطريقة تشمل قلة الطريقة وصعبة قواعد اللغ

الفعالية املستخدمة، وكثرة طريقة احلفظ. وإما من ناحية الوسيلة اليت تشمل عدم القرآن مع ترمجته  

غة العربية يف هذه لتعليم النتيجة  لرتقية اللغة العربية ةها معلممتالطرق الىت استخد .كلمة فكلمة

هي تشجيع التالميذ حلب اللغة العربية، وتشجيع التالميذ إلكثار تدريبام يف روضة األطفال 

، وإخبار والدي التالميذ عن كفاءة أوالدهم، وإكثار املراجعة للمواد السابقة، وتنوع حتفيظ املفردات

 .الذه روضة األطفاملستخدمة، وتقدمي االقرتاحات هل طريقة التعليم
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ABSTRAKSI 
 

Judul skripsi :  

 "فنجودي سوي"عوامل النفسية في تحفيظ المفردات لتالميذ روضة األطفال
)Pangudi Siwi( وداس كندانجان تمانجونج 

 
NIM  :  083211043 
Nama  : Rifka Azka Faizah 
 
Peneliti membahas faktor-faktor  psikologi dalam menghafal untuk siswa TK 
Pangudi Siwi Wadas Kandangan Temanggung. Dengan menjawab beberapa 
jumlah pertanyaan penelitian yaitu : 1) Bagaimana metode pembelajaran bahasa 
arab dalam menghafal kosa kata Arab, 2) Bagaimana kemampuan siswa dalam 
dalam menghafal kosa kata Arab, 3) Apa saja factor yang memepengaruhi hasil 
menghfal secara psikologi. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis m 
 Elakukan penelitian lapangan untuk siswa TK Pangudi Siwi dan Faktor psikologi 
dalam menghafal untuk siswa TK Pangudi Siwi Wadas Kandangan Temanggung. 
Pengumpulan data dengan teknik,  observasi dan wawancara dilengkapi dengan 
teknik dokumentasi. Dan untuk menganalisis data penulis melakukan metode 
kualitatif deskriptif. 
Dan akhirnya diperoleh hasil : 1) metode pembelajaran bahasa arab di Taman 
Kanak-kanak  Pangudi Siwi berbeda dengan Taman Kanak-kanak yang lain, TK 
Pangudi Siwi memiliki tujuan yang sangat bagus yakni mampu menjadikan 
siswanya mampu menguasai bahasa arab lebih awal.  Metode yang digunakan 
dalam pembelajaran bahasaarab adalah metode bagian dan menggunakan lagu. 
Media yang ada sangat lengkap sekali. Buku panduannya adalah Cara Cepat 
Mengenal Bahasa Arab Edisi Bergambar untuk Anak TK/TPQ. Evaluasi yang 
digunakan guru untuk mengetahui kemampuan hasil belajar adalah tes dan non 
tes. 
2) Hasil kemampuan siswa TK Pangudi Siwi dalam menghafal kosakata arab 
adalah sebagai berikut : hasil dari segi ketepatan siswa dalam menghafal kosakata 
Bahasa Arab adalah cuku, karena kebanyakan siswa belum mampu menghafal 
kosakata Bahasa Arab dengan baik. Hasil dari segi kesesuaian menghafal kosakata 
bahasa arab adalah baik, mereka mampu menghafal sesuai dengan kemampuan 
mereka. Dari segi kemahiran dalam menjawab kurang, karena mereka sering lupa 
dalam hafalannya. Dan dari nilai rata-rata kemampuan siswa kelompok B dalam 
menghafal kosakata cukup. Dan peran guru dalam proses pembelajaran sangat 
penting baik dari segi media yang digunakan maupun metode pembelajarannya.  
3) factor-faktor psikologi dalam menghafal kosakata Bahasa Arab yaitu dari segi 
siswa terdiri dari perbedaan pendidikan dan bahasa siswa, perbedaan kemampuan 
siswa dalam mengucap huruf hijaiyah dan menulisnya, sedikitnya minat siswa dan 
motivasi dalam belajar Bahasa Arab, sedikitnya perhatian dari kedua orang tua 
mereka. Dari segi guru yaitu terdiri dari kecepatan guru dalam menerangkan 
materi dan sedikitnya waktu atau pertemuan belajar Bahasa Arab, sulitnya Bahasa 
Arab. Dari segi media yang digunakan yaitu tidak adanya materi yang sesuai. 
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Metode-metode yang digunakan guru dalam meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Arab di sekolahan tersebut yaitu memotivasi anak untuk lebih menyukai Bahasa 
Arab, memotivasi anak untuk memperbanyak latihan menghafal kosakata, 
memberi arahan kepada orang tua untuk meningkatkan kemampuan anak mereka, 
memperbanyak referensi untuk materi yang lebih sesuai, memfariasikan metode 
pembelajaran yang digunakan, mengutamakan tujuan pembelajaran dari TK 
tersebut.    
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  وتقدير شكر كلمة

 

 هللا رسول على والسالم القرآن، والصالة لغة العربية اللغة جعل الذي العاملني رب هللا احلمد

 .العربية اللغة على تعليم وتعلم حث الذي

ت يف حتفيظ املفردانفسية امل و ع هذا البحث حتت املوضوع: كتابة ةالباحث تأمت وقد

"فنجودي عوامل نفسية يف حتفيظ املفردات لتالميذ روضة األطفال لتالميذ روضة األطفال

 املقررة الشروط إلكمال مقّدم البحثفهذا  .وداس كنداجنان متاجنونج) Pangudi Siwi( سوي"

 سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية العربية اللغة تعليم قسم يف (S.1) الليسانس درجة على للحصول

 احلكومية مسارانج. اإلسالمية

 : إىل  والتقدير الشكر إلقاء ةالباحث يريد لذا

 احلكومية سوجنو اإلسالمية وايل جبامعة الرتبية كلية كعميد املاجستري شجاعي الدكتور فضيلة .1

 بسمارنج

 بكلية الرتبية جبامعة العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري عاشقني الليث السيد فضيلة .2

 بسمارنج. اإلسالمية احلكومية سوجنو وايل

بكلية الرتبية جبامعة  العربية اللغة تعليم قسم ككاتب املاجستري صديق حمفوظ السيد فضيلة .3

 بسمارنج واملشرف هلذا البحث. اإلسالمية احلكومية سوجنو وايل

 التاحة الوقت خملصة اليت قد كان كاملشرفة املاجستري امحد امساعلاحلاج  دالسي فضيلة .4

 .هذا البحث يف كتابة ةوجيه الباحثيل شغلها والفكرة خالل

 والفكرة خالل التاحة الوقت خملصة تاليت قد كان كاملشرفةاملاجستري  مسوري  دةالسي فضيلة .5

 .هذا البحث يف كتابة ةالباحث اوجيهيل شغلها

احلكمه  حتفيظ القران معهد البنات كمربيب روحي ومشريف يفامنان مقدم وزوجته  فضيلة الشيخ  .6

  جتورجيا توجو مسارانج. 

 . والعرفان العلم سبيل إىل ةالباحث عّلموا قد الذين الرتبية بكلية املدرسني .7
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 الشكر جزيل فلهما ،نور هدية لديتاو و املاجستري احلاج  فروانطايسوف  ةالباحث والدي .8

 .واالحرتام

  حممد نور الزمن، امحد ذو الفكر و حممد اقبل و حممد عبد الرشد.  اخواين احملبوب يف البيت .9

  ين الدافع و الناصحة. اخي حممد نور اهلدى الذي قد اعط .10

 وخاصة وإمتامه، هذا البحث كتابة يف والدوافع واخلدمات املساعدات منحوا قد الذين زمالئي .11

 .م 2008 سنة العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة يتو إخ

 ، علميمالك ين، رمحة، فضيلةيوين، ياين، لطفية، نفيسة، اثريرين، بوبة اصدقايت احمل .12

 و لسمين. ، عطيعهداية

 ,إيكا, النفيسة,,ضؤ ياينحلكمة اخلاص ىف غرفة "األزكى"  من املعهد ا أصدقايت .13

  .، عندنا، نساء، علفة، حبيبة,فجرية, ميياإينده

   .د تلوسو باخلاص ألخي حمم زمالء الألحباء .14
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