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لطلبة على حفظ  لعربية ملفر قد  للغة   تعليم 

لثانية كجو مو حلكومية  لعالية  سة     باملد

)  SMAN2 Kejuruan Muda( 

  

  لرسالة

  قد�متها

  يسد ميا سا

  طالبة قسم لتربية  للغة لعربية

  ١٢١٠٠٠٥٥٩:قم لقيد 

  

   

 

ية جو جل   كاال لنجساامعة إلسالمية حلكومية 

٢٠١٥/  ١٤٣٥   
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 شعا

  

لرحيم ن  لر هللا    بسم 

ن�ا ع�ر�بي�ا لع�لَّكم� ت�ع�ق龵لو�   ن�ا ن�ز�لن�ا� قر�
  )٢: يوسف (

  

كال هل جلنة  جلنة عر"   ، لقر عر  ، لعر لثال أل عر   . حبو 

لط(  ." (  
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  إلهد

  

  لد 

قو  علم   لتحديا  ملليئة من  حليا  جهة  لتفا ملو ما  لتقد لنيل  ب على  لذ 

  كلمة حق بد خو

   

لكرمية لد     

فاضت مهمتها ع   ل 

  

خي خ     

خل ألعما  ب بالقيا على    ل 

  

ساتذ لسا     

لعلو  لفكرلذين حثو لطلب  شجعو للتقد     ملعرفة 

  

بقائها ألمة  جو  لعربية حرصهم على  للغة  رصو على  لذين     
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لتقديرل   شكر 

  

ملتو, حلمد هللا على كل حا سلم على خ , شكر على فضله  صى 

عني, لصابرين صبحابه  له  من تبعهم بإحسا  , على  ما بعدلتابعني  لدين    :يو 

لبحث عد هذ  هللا علي باالنتها من  لثنا ،قد من�  ج باحلمد  فلك  ،فله سبحانه 

يشرف ،حلمد يا ح ترضى عظيم عطائك  هللا تعا -على جظيل نعمائك  د   -بعد 

لبحث  م فضل  خر هذ  لذين كا  لعرفا   لتقدير  تقد بالشكر   حيز  

حدهم بشئ طلبت ملخلص ،لوجو  يبخل  جلا  لعمل  ال  هم  د   :منهم . يكو 

لدكتو   لقرنني ،احة  إلسالمية , ملاجست, حلا   ية جو كا  مدير جامعة 

  .حلكومية لنجسا

حلا   هيم. احة  بر ية جو , ملاجست, بصر  أل ملدير جامعة  كا لنائب 

حلكومية لنجسا   .إلسالمية 

مد ناصر   ية , ملاجست, احة  لتربية جامعة  لعربية بقسم  للغة  ئيس شعبة 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .جو كا 

جه . ملاجست, مرشدين احة   عملي�ا  ملشر أل لذ فا لبحث علمي�ا 

حل عد هذ لبحث منذ  ته  كل مر ية فكر لبحث ح إلنتها منهخطو فله من هللا , بد

لتقدير من لباحث عظيم لشكر    .خ جلز 

تقديرها فقج , يةلثان ةملشرف, ملاجست, لفضةاحة    فحقا يعجز لسا عن شكرها 

لتسجيع طو فتر عد هذ لبحث فلم يبخل بعلمه  يضق  قد للباحث كل لعو 

توجيههصد يوم�   .ا عن مساعد لباحث 
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كا لفضله مبناقشة هذ لبحث ك ألثر  نفس لباحث فله م خالض لشكر 

جلز من هللا عظيم لثو    .لتقدير 

لتقدير  ألساتذ ملعلمني  شعبة تعليم للغة  ة لباحثدقتكما ي   بكل لشكر 

ية جو كا إلسالمية حلكومية لنجسا امعة  فلهم من لباحث . لعربية بقسم لتربية 

هم هللا ع خ جلز جز لتشجيع  ملعا  لتقدير على قدمو من لعلو    .كل شكر 

لد    سها  على  لكرمي لذ كا له بعد هللا تعا فضل متما هذ ما سرتى 

الخال  لعمل ملعرفة  لدتى حلبيبة ل , لبحث مبا غرسة  نف من حب للعلم 

عائها ملستمر خ معني   حيا كا    .يطو فضلها عنقي 

ضع    كل من ساهم  خر هذ لعمل ملتو صدقائي  مالئي   خ شقائي 

المتنا, لوجو بكلمة تشجيع عظيم لتقدير  يعا خالص لشكر   .م 

  

  ٢٠١٥ ف ٢ ,لنجسا

 ةلباحث

  

  يسد ميا سا

  ١٢١٠٠٠٥٥٩ :قم لتسجيل

  

  

  

  



6 
 

  ملخص لبحث

 ، سة ،  ٢٠١٥يسد مياسا لعربية باملد للغة  ملفر  تعليم  لطلبة على حفظ  قد 

لثانية كجو مو  حلكومية  أل  )SMAN2 Kejuruan Muda  (لعالية  ملشر   ، :

لثانية  ملشرفة    ، ملاجست ملاجست: مرشيدين،    .لفضة، 

 

ألساسية  ملفر: لكلما  لطلبة على حفظ  لعربية ، قد  للغة    .تعليم 
   

لتلفيظ  ين على  لتالميذ قا لتالميذ   ملفر يهد   يكو    تعليم 

ملفيد ح يقد جلمل  لعربية تركيب  لتكلم باللغة  ملد  ينبغى حفظا. على   لذلك على 

لس لعربيةملفر  للغة  لتعليم  لعلمية  قع  ب. هل  حفظه  لو لتالميذ   لتالميذ  عض 

ملع  يشعر باملال سبابه أل ال يفهم  لقليل  من  لعربيةجا عند تعلمهم  للغة    .ملفر 

لبحثبنا على ماسبق تكو  لرسالة هى  سئلة  لطلبة على حفظ  كيفمن هذ  قد 

لثانية  حلكومية  لعالية  سة  لعربية باملد للغة  كيف تعليم   ؟ كجو موملفر  تعليم 

لثانية كجو مو ؟ حلكومية  لعالية  سة    ملفر باملد

لعربية  هى لبحثهذ هد  للغة  ملفر  تعليم  لطلبة على حفظ  ملعرفة قد 

لثانية كجو مو حلكومية  لعالية  سة  لعالية  ملعرفة  باملد سة  ملفر باملد تعليم 

لثانية كجو موحلكومي   .ة 

لتحليلى لوصفى  لرسالة هى  لبحث على هذ  لباحثة . منهج  لبيانا قامت  جلمع 

إلستبانة لطلبة على . باملالحظة  مليد   لبحث  لباحثة عن  ل حصل عليها  ملالحظة  من 

ملفر ضعيفة حلف. حفظ  تلفة من ال عريف  لطلبة  جهها  ملفر ملشكال يو للغة ظ 

ملفر  لعربية ال مفهم  لعربيةيد  غ للغة  لناقص  لتعليم    .لساعة  

للغة  خصوصا   ملفر  سهم حفظ  تهد   لطلبة   لذلك فينبغىى على 

علهم يرغب فعا كب ح  لعربية  للغة  لتعليم  لطلبة على  سة  تدفع  و  لعربية للمد

لعربية   .للغة 
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نيسية   ملخص لبحث باللغة إلند

  
Risda Maya Sari, 2015, Kemampuan siiswa dalam menghafal mufradat dalam 

pembelajaran bahasa arab di SMAN2 Kejuruan Muda. Pembimbing 1: Mursyidin AR, 

S.Ag, MA. Pembimbing 2: Alfiddhah,MA-ASL. 
  

Kata dasar : kemampuan siswa dalam menghafal mufradat, pembelajaran bahasa arab. 

 
Bahwasannya mufradat sangat penting bagi siswa dan siswi untuk bisa 

mengucapkan dan membuat susunan kalimat sempurna. Sehingga dapat mebantu dalam 

berbicara menggunakan bahasa arab. Oleh karena itu guru menyarankan untuk menghafal 

mufradat di mulai dengan kata-kata yang mudah. Dan hafalan tersebut dapat di amalkan 

dalam pembelajaran bahasa arab. Namun sebenarnya sebagian siswa dan siswi merasa 

pembendaharaan kata yang mereka miliki dalm pembelajaran bahasa arab kurang dan 

itulah yang menyebabkan ketidak pahaman dari arti kosakata bahasa arab. 

Oleh sebab itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kemampuan siswa dalam menghafal mufradat  dalam pembelajaran bahasa arab di 

SMAN2 kejuruan muda dan bagaimana pembelajaran mufradat di SMAN2 kejuruan 

muda. 

Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menghafal mufradat  dalam pembelajaran bahasa arab di SMAN2 kejuruan muda dan 

mengetahui pembelajaran mufradat di SMAN2 kejuruan muda. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan alat penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi dan angket. Dan dari hasil observasi 

lapangan, peneliti melihat bahwa siswa dalam menghafal kosakata bahasa arab dinilai 

rendah, dengan permasalahan yang dihadapi siswa bermacam-macam seperti kurang 

menghafal mufradat bahasa arab dengan baik, tidak mengetahui arti kosa kata bahasa arab, 

kurangnya jam pelajaran, dan sebagainya. 

Oleh sebab itu  para siswa diharapkan bersungguh-sungguh dalam perannya 

menghafal kosakata  khususnya kosakata bahasa arab disekolah, dan siswa juga 

memerlukan motivasi dalam pembelajaran  bahasa arab. Sehingga siswa senang untuk 

balajar bahasa arab. 
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  لبحث تويا
  

      ........................................................    شعا

      ........................................................    هد

      ........................................................  لتقدير لشكر

      ........................................................    تقرير ملشرفني

      ........................................................    قر لطلبة

      ........................................................    ملخص لبحث

نيسية        ............................................  ملخص لبحث إلند

      ........................................................  تويا لبحث

    أل بال

    إلطا لعا

 ١    ........................................................    مقدمة . 

لبحث .   ٣    .......................................................  سئلة 

لبحث.    ٣    .....................................................  هد 

لبحث.    ٤    ......................................................  فر 

لبحث.    ٤  .......................................................    ية 

لبحث.    ٥    .......................................................  حد 

  ٥    .......................................................  لبحث حتديد. 

لكتاية.    ٧    ......................................................  ترتيب 

    لثا بال

  ٩    ........................................................   الطا لنظر

  ٩    ..................................................... ملفر تعليم . 

ملفر. ١  ١١    .................................................  تعريف 

ملفر. ٢   ١٢    ..................................................نو 
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ملفر. ٣   ١٣    ............................................  سس تعليم 

ملفر.٤ ختيا    ١٤    ...........................................  مبا 

ملفر. ٥   ١٥    ..........................................  ساليب تعليم 

ملفر. ٦   ١٧    .................................................  ختبا 

ملفر  .   ١٨    .....................................................  تقدمي 

جلديد . ١ لكلما    ١٨    ..........................................  شر 

ملفر . ٢ اال    ١٨    .......................................... تقدمي 

حلفظ .   ١٩    .......................................................  مفهو 

حلفظ.  لطريقة    ٢١    ................................................  عطى 

لعربية.  ملفر بالغة    ٢٢    ..........................................  حتفيظ 

    لثالث بال

    منهج لبحث

لبحث .   ٢٥    .......................................................  منهج 

ها  .  ختيا سلو  عينته  لبحث   ٢٥    .............................. �تمع 

  ٢٦    .....................................................  متغ لبحث. 

  ٢٧    .......................................................   لبحث. 

  ٢٨    ......................................................  مصا لبيانا. 

     ................................................  سلو حتليل لبيانا. 

بع     لبا لر

نية سا مليد   لد

 ٣٠    ..............................  حلمة عن لبحث  تعليم للغة لعربية فيه . 

يخ نسأ . ١ سة لعالية حلكومية لثانية كجو موتا   باملد

 (SMAN2 Kejuruan Muda)   ......................................    ٣٠  

حتليلها  .    ٣١    .............................................  عر لبيانا 

    لبا خلامس
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  ملقترحا  لتوصيا ث حلب لنتائج

 ٤٤    .......................................................  ثحلب لنتائج . 

 ٤٤    ........................................................    لتوصيا . 

حا.    ٤٥    ........................................................    إلقتر

  ٤٦    ........................................................    قائمة ملرجع
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  أل بال

  طا لعاإل

 مقدمة . 

للغة لعربية هى لغة إلتصا بني لنا . هى للغة ملشهو  لعا للغة لعربية 

ية على ألمم ملتحد   تكو لغة  ا لعا  لعا إلسالمى  كثر لكتب ملتعملة  

بعض لعبا هللا تعا لغة للصال من ناحية خر جعلها . لعلو جلينية مكتوبة �ا 

لذلك  للغة لعربية مهمة للمس  ، للغة ألخر ملسلما  ينبغى عليهم  يتعملو  لمني  

  .لعربية 

لسامية للغة  حد  لعربية هى  للغة  ين   لغة لقر يهتم �ا .  كانت  عظيم  

،  أل لقر لكرمي لعر كما يكو مصد  إلسال لنبو يكونا على لسا  حلديث 

صر للغا. للنحو  الف بعيد من    .ألخر  كانت 

مله ل تدعم  للغة  حد من  ال ميكن  يتم تطوير . للغوية املفر هى عنصر 

لقر متاما لذين . مها  لطال    ، ملفر لطال ال ميلك ما يكفر من   كا 

لكافية لقد  لعربية ليس لديه  للغة  سو  للغة يد ملفر كأسا لتعليم  ملفر.     

تلفة لعتو على معلوما من مصا  لكفاية ال ميكن  لطلبة مبا فيه  ملفر   .  
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سيلة للحصو على    ، للغوية للطال لقد  ملفر جز  ئيسيا من  تشكل 

للفظية  لثر  للغة،  تعد تنمية  سة  ساسا لد   )ملفر(حتقيق ألهد ملنشو يكو�ا 

ل ملع لك  ملفر هى   ألجنبية،  للغة  هد  خطة لتعليم  كما �ا . هدفا من 

سائل لتفك ۱  لوقت من 
.
ملتكلم  يفكر  يترجم فكر    فبا ملفر  1

 لكلما ل حتمل ما يريد  عا ما تكتسب ملفر  للغة ألجنبية من حال ملها

سة لعالية حلكومية لثانية كجو مو   SMAN2  (الستقبالية  هى كانت لطلبة باملد

Kejuruan Muda(   قعت سة ل  بانج حد ملد ال  لتعليم،  )Kuala Simpang(كو  ما 

للغة  لطلبة على تعليم  سة فهي ترقية قد  ملد لعربية  تلك  للغة  غر تعليم  هد  

ملفر فظ  لذين  لطلبة  قل من  كفائة  قد�م عنها مقبو ح ال يفهم  لعربية، أل 

  . لطلبة جيد مبا قر

  

ث علمي عن قد  لك تريد لباحثة  تبحث  لطلبة  حفظ باإلضافة  

قد لطلبة على حفظ ملفر  تعليم : فوضعت لباحثة هذ لبحث باملوضو . ملفر

سة لعالية حلكومية لثانية كجو مو   . للغة لعربية باملد
  

  سئلة لبحث.   

لك   :تريد لباحثة حتديد ملسائل التية  بنا على 

                                                             
شد ۱ ملنظمةد طعيمة،  مو كامل لناقة   يس للغة لعربية لغ طقني �ا منشو   طرئق تد

 ۱۳۳. ۲۰۰۳إلسالمية لتربية  لعلو لثقافة يسيسكو 
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سة لعالية حلكومية قد لطلبة على حفظ  كيف. ١ ملفر  تعليم للغة لعربية باملد

  ؟ لثانية كجو مو

لثانية كجو مو ؟ .٢  حلكومية  لعالية  سة  ملفر باملد   كيف تعليم 

  هد لبحث. 

لبحث هى  هد من هذ    :ما

لعربية . ١ للغة  ملفر  تعليم  لطلبة على حفظ  حلكومية ملعرفة قد  لعالية  سة  باملد

  . لثانية كجو مو
لثانية كجو مو .٢ حلكومية  لعالية  سة  ملفر باملد   .ملعرفةتعليم 

  

  فر لبحث. 

لرسالة فيما يا    لبحث  هذ  ما فر   :  

لعالية   .١ سة  لعربية باملد للغة  ملفر  تعليم  لطلبة على حفظ  حلكومية قد 

  .ضعيف لثانية كجو مو

  ية لبحث.  

لرسالة فهي لبحث  هذ  ية  لباحثة عن    :  

لنظرية . ١ لناحية  ملفر: من  ملرجيعية  متية. تطوير تعليم   . كفائة  كما 

ملفر  تكو  يس  ل تتعلق بتد ملعلوما  خلة     .ملد
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لتطبيقية  .٢ لناحية  سة تنمية : من  ملد ذ  خلة  ملد سة   تكو  لد لبحث   هذ 

سة ملد لوثو  يرتفع  سة  ملد لطلبة  هذ  ملعيا  . ملفر لد   تكو 

قة ملد  مصا يساعد  لعربية  للغة    . تعليم 

  حد لبحث. 

ملوضوعية . ١ ملفر  : حد  لطلبة على حفظ  لرسالة  قد  لباحثة هذ  قامت 

لثانية كجو مو حلكومية  لعالية  سة  لعربية باملد للغة    . تعليم 

ملكانية . ٢ لثانية كجو مو: حد  حلكومية  لعالية  سة  ملد لباحثة     . قامت 

لزمانية .  ٣ ل: حد  سة للسنة قامت  لد   ٢٠١٤باحثة �ذ  

  ثححتديد لب. 

قدمت لكانية جتديد لبعض ملصطالحا مساعد للقب لفهم بعض لكلما  

  . ملوضو

على لشيئ  لتمكني من فعله  , قد  –يقد –قد مصد من قد. ١ لغة هى لقو

 : لدكتو سيف لدين   ملعرفة ملع إلصطالحا تقدمت لباحثة بقو . تركه

لوتقع  لد هى مستو ستطاعة شخص من خل لتحليل ملسائل ل يقابلها مباشر 

مة   .۲ملسائل لقا
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صله طلب . ٢ ع من طالب  هو . طالب –يطلب   -طلبة   هى لفظ جلمع من طلب 

جو  خذ  طال لفاعل من فعل طلب، طلبة لشيئ حا  ب  طال  سم 

لثانية كجو مو  ةطلبلما هنا  ۳.2طلبة حلكومية  لعالية  سة     .ملد

لشيئ  –فظ  –حفظ مصد من حفظ . ۳ حلفظ : حفظا، يع   له على حفظه،   مبع 

لذكر حلافظة قو  لنسيا  خال  لغفلة    .٤مصد منع قلة 

ل يفا من . ٤ لنفسملفر هى كلمة  لنفس  يأكل هو يقو  ل . جلملة  ملفر   

ستعما  للعوية سفو بالقد على  حفظ من مو  للغة لعربية ل �تم باملها 

  .للغة لعربية مع يستعملو ملفر

لغو  ،لعربيةللغة لعربية هى تتركب من كلمتني للغة  .٥ لغا  ع لعر  للغة 

لك. هامعنا ملصطال عليه بني كل قولغة هى  إلصطالحى . ال   ملع  ملعرفة 

لغاليني لشيخ مصطفى  لباحثة  قو  لعر . تقدمت  ها  ل يع لكلما  لغة عربية هى 

حلديث  لكرمي   لقر  لنقل خفضها لنا  لينا من طريق  صلت   قد  عرضهم  عن  

لثقا من منشو   . لعر لشريفة   

  ترتيب لكتابة. 

أل. ١   لبا 

                                                             
ملرجع   ۳   .  ۳٦،   نفس 
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عة   ملضا حللة  لرسالة  تعريف عن مقدمة، هو تعريف بصو  أل هذ  لبا 

لبحث سئلة  تصل عن  لبحث هنا  هد  لبحث  سئلة  جب . كتب  لبحث  هد  ين  

لبحث ألهد  لبحث ألجو . ميلك  لفر  جب   لو لبحث  أل من يضا هذ 

لبحث لبحث  حتديد  لبحث  حد  ية  لبحث،  تعريف عن    .سئلة 

لثا . ٢   لبا 

غ لنظر  إلطا  صل بالبحث يع  لناظرية  لثا تعريف عن   لبا  تكتب .  

الصطالحية ا معانيها  حتد  ملر تبطة بالبحث  ملفاهيم  لك حرية  . هنا تعريف بعض 

جعحتدي ملر ملقت من  ألساسي  ملع  ليس  ئى  إلجر ملع  ملقصو هو  ملع    .د معانيها أل 

  

لثالث. ٣   لبا 

كيفية بالبحث،  منهج  لبحث  ملنهج  لرسالة  تعريف عن  لثالث هذ  لبا   

لثالث  لفصل  يع طال  صفى حتليلى بالقبيل  حللبحث هو منهج  لعالية  سة  كومية باملد

لبيانا  مكا . لثانية كجو مو ين مصا  إلستبانة  ملالحظة  لبحث هو  بأ 

لثانية كجو مو حلكومية  لعالية  سة  لوصف  باملد ستخد  لبيانا  سلو حتليل 

� =
�	

�
ملائوية:  F نبحث P :  :قا نسبة   100%× لنسبة  ألفر:  N تر من     . عد 

بع. ٤ لر   لبا 
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يخ  بع بقصة عن تا لر لبا  لبا من  أل  لرسالة  تعريف   بع هذ  لر لبا 

لرمو  ستخد  لبحث  اسبة من حاصل  لبحث   حلالة  سة  ملد �نسأ  =
�	

�
×100% 

لسؤ  للغة ١٥مع  ملفر بتعليم  لطلبة على حفظ  لناظر قد  لبا قد  ،   هذ 

  .لعربية

خلامس. ٥   لبا 

لرسالة  عة  خلامس تعريف عن  خالصة  لبا  لناظر   لرسالة  خالصة من هذ 

حا إلقتر لتوصيا  لبحث    .نتائج 

  

  

  

  

  

  

  


