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 صخّ مل
  

لتالميذ الفصل اللغة العربية على إجناز تعلم  )BTA(ن وكتابته آقراءة القر حتسني تأثري  :      املوضوع

  .الرابع"ب"  يف مدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج

  حملة اللطيفة  :   سمإلا

   083211067  :   رقم الطّلبة
   
اللغة. يأيت هذا على ن وكتابته على إجناز تعلم آقراءة القر حتسني تأثري  تناقش هذه الدراسة      

 )1 خلفية إجناز تعلمهم. ويف هذا اإلطار، تسعى هذه الدراسة لإلجابة على عدة أسئلة حبثيه أمهها:

لتالميذ الفصل الرابع "ب"يف مدرسة نور اإلسالم االبتدائية  )BTA(ن وكتابته آقراءة القر حتسني كيف 

لتالميذ الفصل الرابع "ب" يف مدرسة نور اللغة العربية كيف إجناز تعلم  )2بروويوسو مسارانج ؟ 

ثري على إجناز تعلم يؤ  )BTA(ن وكتابته آقراءة القر حتسني  هل )3 اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج ؟

   ؟تالميذ الفصل الرابع "ب"  يف مدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانجل اللغة العربية

 وكتابته القرآن قراءةحتسني  ملعرفةاإلختبار  طريقة وقد قامت الباحثة جبمع البيانات باستخدام    

)BTA(  الثاين الدراسي للفصل قيمة الدراجات كشف وهى طريقة التوثيقو(nilai smester II)  عام 

 عن البيانات وجلمع". ب" الرابع الفصل لتالميذ العربية اللغة متعل إجناز ملعرفة ،2011-2012

 الىت. كمية  دراسةوأما نو عية هذا البحث هي  .مسارانج بروويوسو االبتدائية اإلسالم نور املدرسة أحوال

ىف هذا البحث تأخذ الباحثة اتجع اإلحصائى كعينة,  و ،قامت الباحثة بطريقة اإلحصاء الوصفى

 21وعددهم  يف مدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج "ب" الرابعالصف التالميذ مجيع  وهي

 analisis) تحليل االحنداب Moment Product"االرتباط  الباحثة طريقة وإستخدمت وفيه. تالميذ

regresi) ،  واحد املتنبئ باحنراف املعياري(Skor deviasi).  

يف مدرسة نور  )BTA(قراءة القرآن وكتابته حتسني إن   .1( وأما نتائج هذاالبحث فهي:     

  .71،79اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج بتقدير "معتدل" ، ألن قيمة املتوسطة هي 
 



اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج بتقدير "معتدل" ،  إجناز تعلم اللغة العربية يف مدرسة نور إن .2(

ؤثر على إجناز تعلم اللغة ي) BTA( قراءة القرآن وكتابتهوحتسني  .3( .43،79ألن قيمة املتوسطة هي 

 وقيمة 4،32% = 5الداللة  مستوى على  ftabel. وقيمة   freg 853،8ألن قيمة حمصولة= العربية، 
ftabel  ألن  8،02 % =1الداللة  مستوى على .freg  أكرب منftabel  فالفرضية اليت قدمتها الباحثة

 مقبولة.

 

   



ABSTRAKSI 
 
Judul : Pengaruh Baiknya Baca Tulis Al Qur’an (BTA) Terhadap Prestasi  

Belajar Bahasa Arab Untuk Siswa Kelas IV B di SD Nurul Islam 
Purwoyoso Semarang 

Nama  :  Mihlatul Latifah 
Nim     :  083211067 
 

Skripsi ini membahas Pengaruh Baiknya Baca Tulis Al Qur’an (BTA) 
Terhadap Prestasi Bahasa Arab. Kajiannya dilatarbelakangi oleh Prestasi 
pembelajaran siswa. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) 
Bagaimana Kebaikan Baca Tulis Al Qur’an (BTA) Siswa kelas VI B SD Nurul Islam 
Purwoyoso Semarang?; 2) Bagaimana Prestasi Bahasa Arab Siswa kelas VI B SD 
Nurul Islam Purwoyoso Semarang ? 3) Apakah Kebaikan Baca Tulis Al Qur’an 
(BTA) mempengaruhi terhadap Prestasi Bahasa Arab Siswa kelas VI B SD Nurul 
Islam Purwoyoso Semarang ?   

Peneliti telah melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan data-data, yaitu 
dengan menggunakan metode tes untuk mengetahui kebaikan Baca Tulis Al Qur’an 
(BTA) dan menggunakan metode dokumentasi, yaitu nilai raport smester II tahun 
ajaran 2011-2012, untuk mengetahui Prestasi Bahasa Arab Siswa kelas VI B. Dan 
mengumpulkan data kondisi sekolah SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang. Adapun 
jenis penelitian ini adalah Kuantitatif studi lapangan. Yang dilaksanakan dengan 
metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi sebagai 
sampel, yaitu seluruh siswa kelas IVB SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang yang 
berjumlah 21 siswa. Untuk menganalisis Penelitian ini menggunakan metode Product 
moment dan analisis regresi dan skor deviasi. 

Hasil Penelitian ini adalah: 1) Kebaikan Baca Tulis Al Qur’an (BTA) di SD 
Nurul Islam Purwoyoso Semarang memiliki rata – rata “Sedang” yaitu dengan nilai 
rata – rata 71.79. 2) Prestasi Belajar Bahasa Arab di SD Nurul Islam Purwoyoso 
Semarang memiliki rata – rata “ Sedang” yaitu dengan nilai rata – rata 79.43. 3) 
Baiknya Baca Tulis Al Qur’an (BTA) mempengaruhi terhadap Prestasi Bahasa Arab, 
karena nilai yang dihasilkan freg 8.853. dan  ftabel  5% = 4.32 ftabel  1% = 8.02. Karena freg > 
ftabel maka hipotesis yang diajukan peneliti ”diterima” 

 

  
    

       

   



  كلمة الشكر والتقدير

  

  بسم الّله الرمحن الرحيم

القائلون وال حيصى نعماءه العادون وال يؤّدى حّقه اتهدون، الذي ال يبلغ مدحه حلمد هللا ا  

الذي ليس لصفته حّد حمدود وال نعت موجود وال وقت معدود. و الصالة و السالم على رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سّلم الذي يتكلم بالعربية فصيحا و بليغا. فبعد.

اللغة العربية ن وكتابته على إجناز تعلم آالقر قراءة حتسني تأثري  قد أّمتت الباحثة حتت املوضوع :

. وهو شرط لنيل الدرجة لتالميذ الفصل الرابع "ب" يف مدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج

  اجلامعية األوىل يف كلية الرتبية لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

وجه إىل اهللا سبحانه وتعاىل باحلمد وتلقى الكاتبة الشكر اجلزيل إىل من يساعد فجدر لنا أن نت

  الكاتبة تستطيع أن تفرغ وتتم هذاالبحث، وهم:     على التأليف هذاالبحث حىت تكون

  سالمية احلكومية مسارانجوايل سوجنو اإل أ. د. حمّبني احلاج كمدير جامعة فضيلة السيد .1

سالمية الشجاعي املاجستري كعميد يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلفضيلة السيد الدكتور  .2

 احلكومية مسارانج

فضيلة السيد الليث عاشقني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية جبامعة  .3

 وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج

ة فضيلة السيدكمشرف األول,  ري احلاجأمحد صاحلني املاجستاندوس  الدكتور فضيلة السيد .4

 ية الذين يشرفون الباحثة بالصرب على تأليف هذالبحث. الثان ةكمشرف يونيتا رمحوايت املاجسرت

إىل  الباحثة يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية الذين قد عّلموا املدرسني .5

 سبيل العلم واملعرفة

 مجيع, و بروويوسو مسارانج اإلبتدائية اإلسالمنورو , كرئيس املدرسة مسلمة ةالسيد ����� .6

الذين كانوا  نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج ىف املدرسةاملعلمني والطالب واملو ظفني 

 يساعدوا ىف إنتهاء البحث.



 صغري أقدام هذا لبحث خصوصا لوالدي احملبوبني، أىب و أّمى : صرحيان و نورحيايت مث أخيت .7

ميال سيت نيع سية فهمي. شكرا جزيال على الكفاح والتصحية حىت جنحت الباحثة ىف 

 التعليم

 املعهد "املعروفية" ( أخيت مجيلة أوأوس ، فائزة ،إيال ،أنا ، إنذرى )ىف  االحباء ��أ	د�� .8

  الكليةدافعين وتشجعين إلمتام الدراسة يف هذه ي ّذيالريسا إسالمى مجيل االحباء  أ�إىل  .9

أصحايب يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية، وخاصة اإلخوان من  ���� .10

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

 البحث

  

هذا البحث تاما  أعلم ان هذا البحث بعيد عن الكمال وله نقصان وخطاء عسى أن يكون    

  ونافعا لنا. نسأل اهللا تعاىل حبق اية ان ينفعنا به حسنة يف الدنيا و االخرة. امني 
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  المراجع

  : دفتر اسم التالميذ فى الفصل الرابغ "ب" بمدرسة نور اإلسالمالمحق الواحد   

   )BTA(سوال إختبار تحسين قراءة القرآن وكتابتة : المحق اإلثنين   

     )BTA(دفتر قيمة إختبار تحسين قراءة القرآن وكتابتة  :المحق الثالثة   

-2011لتالميذ الدراسى عام  العربية اللغة تعلم إنجازدفتر كشف الدراجات : لمحق األربع    

2012     

  : البيانات المشاهدةلمحق الخامس 

   احول المدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو سمارنجلمحق السادسة : 

     سمارنج المعلمين في المدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو دفتر اسملمحق السابعة  : 

    ترجمة الباحثة

   



 قائمة بالجدوال

 الرابع الفصل لتالميذ(Y)  كمتغري )BTA( وكتابته القرآن قراءةحتسني  القيمة درجة:     1جدوال 

  مسارانج بروويوسو االبتدائية اإلسالم نور درسةيف م" ب"

 (BTA) إجناز تعلم قرأة القرآنتوزيع التكرار قيمة املتوسط :      2جدوال 

   )BTA( وكتابته القرآن قراءةحتسني  التحويل اجلدول:    3جدوال 

 نور مدرسةيف " ب" الرابع الفصل لتالميذ(Y)  كمتغري  العربية اللغةحتسني  درجة:      4جدوال 

  مسارانج بروويوسو االبتدائية اإلسالم

  العربية اللغة تعلم إجناز املتوسط قيمة التكرار توزيع اجلدول:    5جدوال 

  العربية اللغة تعلم إجناز التحويل اجلدول  :   6جدوال 

     X   تغريكم )BTA( وكتابته القرآن قراءةتأثري حتسني  معامل جدول:    7جدوال 

 نور مدرسةيف ". ب" الرابع الفصل لتالميذ Y متغريك العربية اللغة تعلم وإجناز 

  مسارانج بروويوسو االبتدائية اإلسالم

  االحندار التباين حتليل:    7جدوال 

  

  

   



  قائمة بالمالحق

  : دفرت اسم التالميذ ىف الفصل الرابع "ب" مبدرسة نور اإلسالم                1امللحق  

   )BTA(: سوال إختبار حتسني قراءة القرآن وكتابتة   2امللحق 

   )BTA(: دفرت قيمة إختبار حتسني قراءة القرآن وكتابتة     3امللحق 

لتالميذ الفصل الرابع "ب"   العربية اللغة تعلم إجناز: دفرت كشف الدراجات      4امللحق 

    2012- 2011عام     الدراسى 

  : البيانات املشاهدة      5امللحق 

  يوسو مسارنج : احول املدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروو     6امللحق 

  : دفرت اسم املعلمني يف املدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارنج    7امللحق 

 


