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  ملخص

 القواعد النحوية استيعابمالك و  ابن ألفية حفظ نظم إجناز بني رتباطاإل :   املوضوع

 الرباط اإلسالمي"" عهدمبدرسة املعلمات السلفية امل لطالبات الصف الثالث يف

  وجنو كندال كايلللبنات  

  سيىت خري استعانة :  االسم

  083211047 :   رقم الطلبة

 لطالبات الصف الثالث يف مالك بنإ ألفية نظم حفظ إجنازمعرفة  إىل (أ) يهدف البحث

 استيعاب معرفة(ب)  وجنو كندال كايلللبنات   الرباط اإلسالمي""  عهدمبدرسة املعلمات السلفية امل

 الرباط اإلسالمي""  عهدمبدرسة املعلمات السلفية املالقواعد النحوية لطالبات الصف الثالث ىف 

 استيعابإجناز حفظ نظم ألفية إبن مالك و  اإلرتباط بنيمعرفة (ج)  وجنو كندال كايل للبنات

 الرباط اإلسالمي""  عهدمبدرسة املعلمات السلفية امل القواعد النحوية لطالبات الصف الثالث يف

   .وجنو كندال كايلللبنات  

درسة املمن  ثالثيف الفصل ال الطالباتاتمع اإلحصائي يف هذا البحث كل فرد من 

وانقسم الفصل إىل قسمني , وجنو كندال كايل للبنات رباط اإلسالمي"ال"  عهدمباملعلمات السلفية 

يف  الطالباتمجيع يف الفصلني، أخذت الباحثة  الطالباتبناء على عدد . طالبة 70ويدرس فيهما 

  وجنو كندال كايل للبنات الرباط اإلسالمي""  عهدمبدرسة املعلمات السلفية املمن  ثالثالالفصل 

  .كعينة

 ةقيالطر و  ,طريقة املقابلةو هذا البحث بطريقة التوثيق  املستخدمة جلمع البيانات يف الطرق وأما

باملعادلة  ياإلرتباط ئياملستخدمة لتحليل البيانات، بطريقة اإلحصائي الوصفي واإلحصا

(Korelasi Product Moment). 

  ونتائج البحث يدل على :

 يف املدرسة املعلمات السلفية الثالصف الثالبات بن مالك لطاألفية  نظمجناز حفظ أن إ .1

تقدير أنه ب 71,43هي بقيمة املتوسط كندال  وجنو كايل للبنات الرباط اإلسالمى"" عهدمب

  معتدل 



 ز 
 

 عهدمب يف املدرسة املعلمات السلفية الصف الثالثالبات لط القواعد النحوية أن استيعاب .2

تقدير أنه ب 76,29ي ه بقيمة املتوسطكندال   وجنو كايل للبنات الرباط اإلسالمى""

 معتدل 

البات لط القواعد النحويةاستيعاب ببن مالك يربط إرتباطا إجيابيا األفية نظم جناز حفظ إ .3

  وجنو كايل للبنات الرباط اإلسالمى"" عهدمب يف املدرسة املعلمات السلفية الصف الثالث

أي  )( جدولقيمة من احلساب أكرب من  )( قيمة حمصولةألن  ,كندال

  .) غري مقبولةHo( قبولةم) Ha(هذا يعىن  0,82 < 0,235=% 5أو  0,306=1%
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ABSTRAK 
 
 

Judul : Korelasi antara Hasil hafalan nadzam Alfiyyah ibnu malik dan 
Penguasaan Kaidah Nahwiyah santri kelas III Madrasah Mu’alimat 
Salafiyah pondok pesantren Arribatul Islami Kaliwungu Kendal. 

Nama : Siti Khoirinistianah 
NIM : 083211047 
 
 

Tujuan Penelitian ini adalah: a). Untuk mengetahui Hasil hafalan nadzam 
Alfiyyah ibnu malik santri kelas III Madrasah Mu’alimat Salafiyah pondok 
pesantren Arribatul Islami Kaliwungu Kendal, b). Untuk mengetahui Penguasaan 
Kaidah Nahwiyah santri kelas III Madrasah Mu’alimat Salafiyah pondok 
pesantren Arribatul Islami Kaliwungu Kendal, c). Untuk mengetahui Korelasi 
antara Hasil hafalan nadzam Alfiyyah ibnu malik dan Penguasaan Kaidah 
Nahwiyah santri kelas III Madrasah Mu’alimat Salafiyah pondok pesantren 
Arribatul Islami Kaliwungu Kendal. 

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas III 
Madrasah Mu’alimat Salafiyah pondok pesantren Arribatul Islami Kaliwungu 
Kendal tahun ajaran 2011/2012, yang terdiri dari dua kelas dan berjumlah 70 
Siswi. Dengan jumlah siswi tersebut peneliti mengambil keseluruhan siswi di 
kelas III Madrasah Mu’alimat Salafiyah pondok pesantren Arribatul Islami 
Kaliwungu Kendal sebagai Sample. Adapun metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: metode dokumentasi dan metode 
Wawancara.  

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu  
menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Dari hasil pembahasan ini, dapat diketahui bahwa: pertama nilai dari hasil 
hafalan nadzam Alfiyyah ibnu Malik untuk siswi kelas III Madrasah Mu’alimat 
Salafiyah pondok pesantren Arribatul Islami Kaliwungu Kendal adalah 71,3, ini 
menunjukkan kategori sedang, kedua nilai dari penguasaan kaidah nahwiyah 
untuk siswi kelas III Madrasah Mu’alimat Salafiyah pondok pesantren Arribatul 
Islami Kaliwungu Kendal adalah 76,29, ini menunjukkan kategori sedang, ketiga 
antara hasil hafalan nadzam alfiyyah mempunyai korelasi yang positif dengan 
Penguasaan kaidah nahwiyah. Karena hasil dari rxy lebih besar rt dengan 
perhitungan 0,82 > 5 % = 0,235 dan 1% = 0,306 
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  كلمة الشكر والتقدير

اإلرتباط بني احلمد هللا رب العاملني. قد امتت الباحثة من كتابة هذا البحث حتت املوضوع: 

املدرسة  يف ثالثلطالبات الصف ال القواعد النحوية استيعابمالك و  بنا ألفية إجناز حفظ نظم

. وهذا مقدم لإلكمال بعض وجنو كندال كايل  "الرباط اإلسالمى" للبنات عهداملعلمات السلفية مب

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو  (S1)الشروط لنيل الدرجة الليسانس 

  اإلسالمية احلكومية مسارانج.

  وتريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إىل:

سالمية وجنو اإلفضيلة السيد الدكتور الشجاعي املاجستري كعميد يف كلية الرتبية جبامعة وايل س .1

 احلكومية مسارانج.

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

 وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

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

 .بسمارنج سالمية احلكوميةاإل سوجنو

 شرفنيمك يونيتا رمحواتى املاجسترياالستاذة و  حمفوظ صديق املاجسترياالستاذ  السيد فضيلة .4

 جزامها اهللا خري اجلزاء. .هذا البحث إلمتاموالفكرة  الوقت لواسعة وخملصني راضيني كانا الذين

إىل  ةالباحث الذين قد عّلموا وميةجبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلك كلية الرتبيةيف   وناملدرس .5

 . عرفةسبيل العلم وامل

  .ومجيع العائلة الذين يساعدون يف كتابة هذا البحثوالدي  .6

، وخاصة اإلخوان من مجيع أصحايب يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية .7

ساعدة يف إمتام هذا أعطوا النصائح وامل الذين 2008سنة الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية 

 .البحث

تسأل الباحثة اهللا سبحان اهللا وتعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يكون هذا البحث نافعا 

 .ومفيدا لنا وأهلنا وديننا يف الدين. آمني يارب العاملني

 



 ي 

 

 اإلهداء

 

  أهدي هذا البحث إىل:

  

  والدي احملرتمني احملبوبني أيب شريف عبد الريب وأمى شفاعة

  ذان ربياين صغريا حبسن االهتمام والرتبية ويبذل اجلهد يف القيام اإلرشادات والنصائحالل 

ومجيع إخوايت سيىت فاطمة وحمفوظ سيف الدين وعلي مشهود ورزا مولنا وان تذكرة النصيحة واغوس 

  رضوان عزيز الذين تدافعوين وتشجعوين إلمتام الدراسة يف هذه الكلية

  ىت االن الذين يربون روحي بالعلوم واملعارفمجيع أساتيذي من الصغار ح

  .2008وزمالئي وزمياليت يف كلية الرتبية خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية سنة 

  جزاكم اهللا بأحسن اجلزاء.
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