
امعة خلطابة  لطلبة   ملفر على قد   IAIN تأث حفظ 

Zawiyah Cot Kala Langsa  

    

جة   لعربية ث مقد لنيل  للغة    للسانيس  تعليم 

  :عد     

د سافتر    ) ١٢١٠٠٠٤٩٨( عزيز 

  :شر 

مدناصر         ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨:    جستامل,لدكتو

 ١٩٨٥١١٠٨٢٠١٥٠٣١٠٠٢ :    جستامل,ح ص    

  
  

 ا ا  ت زاو   

  لعا

  ـم ٢٠١٥ 

 هـ ١٤٣٦     



 

 

  شكر 

  حيمن لر�بسم هللا لر�

  

لقـر  . هللا لذ خلق إلنسا علمه لبيا حلمد  لعربية لغة  للغة  جعل 

لفرقا د  بينا من  قت  لسال على سيدنا . هد للنا  كل  لصال 

هللا  لذين جاهد  سبيل  صحبه  له  على  سلم  هللا عليه  بالـدعو  مد صلى 

  : بعد ما .للغة

  

عد هللا علي باالنتها من  ل فله  -  هذ لبحثقد من�  فلك  -  ثناحلمد 

يشرف  -  حلمد يا  ح ترضى عظيم عطائك  د  –على جزيل نعمائك  بعد 

م فضل  خر  –هللا تعا  لعرفا  لذين كا  لتقدير   تقد بالشكر 

هم ال  -  لوجو  يبخل حدهم بشئ طلبت هذ لبحث  حيز د  يكن 

  : منهم . لعمل جلا ملخلص

  

ية جو مدير ،ملاجست لقرنني لدكتو حلا ألستا  احة جامعة 

حلكومية  إلسالمية    .لنجسابكاال  

  

ملاجست لدكتو ألستا احة هيم  بر أل ملدير،بصر  جامعة  لنائب 

حلكومية  إلسالمية    .لنجسابية جو كاال  

  



 

 

ئيس ملاجستفضلى مد  ألستا احة لعربية  شعبة،   لتربية كليةللغة 

حلكومية  إلسالمية  ية جو كاال     .لنجسابجامعة 

  

ملاجستلدكتو  ألستا احة         ملشر مد ناصر  فا  ,أل،  لذ 

حل  اعملي لباحث علميا ته  كل مر ية  لكتابةجه خطو لبحث منذ بد هذ 

لشكر  لباحث عظيم  من  جلز  هللا خ  إلنتها منه، فله من  لبحث ح  فكر 

.لتقدير  

 

  

، ح ص  ألستا احة يعجز لسا عن  ، فحقالثاملشر ملاجست

لبحث  عد هذ  لتشجيع طو فتر  لعو  تقدير فقد قد للباحث كل  شكر 

كا لتفضله  بعلمه  يضق صد يومالم يبخل ف توجيهه،  لباحث  عن مساعد 

من  لتقدير  لشكر  لباحث فله م خالص  ألثر  نفس  ك  لبحث  مبناقشة هذ 

جلز لثو    . هللا عظيم 

  

ملعلمني    ألساتذ  لتقدير   لشكر  لباحث بكل  تعليم شعبة كما يتقد 

لعربية  حلكومية لتربية بقسم للغة  إلسالمية  ية جو كاال   فلهم . لنجسابامعة 

لتشجيع   ملعا  لعلو  لتقدير على ما قدمو من  لشكر  لباحث كل  من 

جلز هللا ع خ  هم    .جز

   



 

 

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

لبحث مبا غرسه   لعمل،  ينفسهذ  الخال   ملعرفة  من حب للعلم 

ل لد ملستمر خ معني    حلبيبة  عائها  كا  يطو فضلها عنقي 

  .حياتى

  

ضع  ملتو لعمل  خر هذ  كل من ساهم   صدقائي  مالئي  ألشقائي 

ل يعا خ  م  لو بكلمة تشجيع،  لتقدي وجو  عظيم  لشكر  ر خالص 

  .المتنا

  لتوفيق هللا 

  

  

   ٢٠١٥ ليويو ٩، لنجسا  

 

  لباحث

  

       

 



 ط
 

لبحث   تويا 

لغال          ..............................................  صفحة 

  ..............................................  غةفا ةف

لعنو   ..............................................   صفحة 

       ..............................................  ستهال

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

تقدير         ..............................................    شكر 

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

ملناقشة عتما من طرإل       ................................  جلنة 

لطالب       .................................................  قر 

لبحثستلم       ..............................................  خص 

نيسية خصستلم إلند       ............................  لبحث باللغة 

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



 ط
 

جلد        .............................................    .  قائمة 

ملالحق       .............................................    ...  قائمة 

  

أل    لفصل 

لعا     إلطا

 ١    .............................................  . .   ةمقدم - 

 ٣  ....................................... لبحث السو -  

  ٣   ....................................... لبحث افهـد -

  ٣   ........................................ لبحث  اضفر - 

  ٤   ....................................... لبحث ةهـمي - 

لبحث  -    ٤   ....................................... حد 

ملصطلح -   ٥   .................................... احتديد 

  



 ط
 

لثا    لفصل 

لنظر    إلطا 

 ٨    .........................................  ملفر تعلم  - 

ملفر  - ١   ٨    .......................................  تعليم 

  ١٠   ...................................... ملفرتعريف  - ٢

ملفر - ٣   ١٠    ........................................  نو 

ملفر - ٤   ١٢   ................................  سسى تعليم 

ملفر - ٥ ختيا    ١٢   ................................  مبا 

ملفر - ٦   ١٤   ................................ ساليب تعليم 

ملفر - ٧   ١٦    .......................................  ختبا 

حلفظ - ٨   ١٦    .........................................  مفهو 

حلفظ - ٩ لطريقة    ١٨    ..................................  عطى 

لعربية  -١٠ للغة  ملفر با   ١٩    ........................  حتفيظ 



 ط
 

لعربية - للغة    ٢٠    ..............................  تعليم خطابة 

خلطابة - ١  ٢٠    ................................  تعريف تعليم 

لعربية  - ٢ للغة   ٢١    ......................  ية تعليم خطابة 

خلطابة - ٣  ٢١    ..........................  سترجتيا  تعليم 

خلطابة - ٤  ٢٢    ..............................  لتقومي  تعليم 

خلطابة - ٥ ملفر  تعليم    ٢٣    ......................  حفظ 

 

لثالث    لفصل 

لبحث    منهـجية 

لبحث -     ٢٤    ...................................    ... منهـج 

لبحث  -   ها عينتهتمع  ختيا  ٢٤   ................ سلو 

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

لبحث  -    ...  ...................................   ٢٦    



 ط
 

لبيانا -    ٢٧   ...................................  ... مصا 

  ٢٧   ................................. لبيانا حتليل سلو - 

سة - لد حل تنفيذ   ٢٩   .................................. مر

  

لربع    لفصل 

نية  مليد سا    لد

لعربية فيهحملة عن  -  للغة  تعليم  لبحث     ٣١   ............. ميد 

لبحث  غر -      ........................    مناقشة نتائج 

  ٣٤ 

لبحث  - تفس نتائج    ٥١    ........................      ..  حتليل 

  

  

  



 ط
 

  

خلامس    لفصل 

  خلامتة

 ٥٣    ...................................      ..لبحث نتائج - 

لبحث -    ٥٤    ..................................  توصيا 

لبحث -    ٥٤    ..................................  مقترحا 

  

ملصد جع  ملر   قائمة 

     ..........................................   لعربية ملرجع - 

    ....................................  ألجنبية ملرجع  -

   

 



 

 

  م

د سافتر خلطابة  على قد ملفر حفظ تأث ",٢٠١٥, عزيز   IAINامعة لطلبة  

Zawiyah Cot Kala Langsa"  

أل مد ناصر : ملشر    ملاجست,لدكتو

لثا   ملاجست,ح ص: ملشر 

ألساسية خلطابة على قد ملفر حفظ تأث: لكلما    لطلبة  

  

حلكومية جل  إلسالمية  ية جو كاال  خلطابة قامت  سالنجبامعة   عملية مبا 

لتعلم لبحث  يعر, كذلك. لتعليم  سئلة  لباحث  ملفر  حفظ كيف تأثعن  فأ 

خلطابة  على قد لعربية   للغة    .IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaامعة لطلبة شعبة تعليم 

  

لرسالة هي هد   ذ  لطلبة شعبة تعليم  على قدملفر  حفظ تأثملعرفة لبحث 

خلطابة  لعربية   ل ملعرفة  ,IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaامعة للغة  ملشكال  ما هى 

لطلبة  جهها  للغة  لطلبة قدملفر على حفظ  يو امعة  خلطابة  لعربيةشعبة تعليم 
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa  

  

ستخد     ألغر  مليد لتحقيق هذ  لتحليلى بالبحث  صفى  لباحث منهج   

لستبانة ال يتكو من مليد خلطابةملا  اضرخصية مع شملقابلة  ملباشر    . مالحظة 

ملكت حيث ت لبحث  لبحث مبنهج  لباحث  ملتنوعة قيكمل  لعملية  لكتب  و باطال على 

نسية إلند لكتب  لعربية   لكتب    .ملتعلقة بالبحث سو كانت 

         

لبحث   لباحث نتائج  لطلبة  د  لسنةقد    ملفر حلفظ لسابع على نصف 

خلطابةيتعل جد  أل غ سوهي  م  لباحث باملقابلة  قا  ل  مليد  لباحث   ث  بعد 

خلطابة  لباحث بعضهم يستطيع قليال   لطلبة يستطيع    . بعضهم 

 



 

 

 مست
 
Azis Rahmad Saputra,٢٠١٥.Pengaruh Hafalan KosaKata Terhadap Kemampuan 
Mahasiswa Mahasiswi Dalam Mata Kuliyah Khitabah/Pidato  Di Kampus IAIN 
Zawiyah Cot Kala Langsa,  
Pembimbing ١ : Dr.Mohd Nasir, M.A. 
Pembimbing ٢ : Hatta Sabri, M.Pd. 

Kata Kunci :  Pengaruh Hafalan Kosakata Terhadap Kemampuan Mahasiswa 
Mahasiswi Dalam Mata Kuliyah Khitabah/Pidato 
  

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa salah satu Sekolah Tinggi yang 
menerapkan Pelajaran Khitabah/Pidato pada proses belajar mengajar.Mahasiswa 
Mahasiswi harus mampu  memahami dan menyerap, sehingga menghasilkan 
tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, maka peneliti merumuskan masalah yaitu 
ingin mengetahui tentang Bagaimana Pengaruh Hafalan Kosakata Terhadap 
Kemampuan Mahasiswa Prodi Bahasa Arab Dalam Berpidato dan Apa Saja 
Kesulitan Yang Dihadapi Mahasiswa dalam Hafalan Kosakata Terhadap 
Kemampuan Mahasiswa Prodi Bahasa Arab Dalam Berpidato. 

 
Tujuan pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui tentang 

Pengaruh Hafalan Kosakata Terhadap Kemampuan Mahasiswa Prodi Bahasa 
Arab Dalam Berpidato dan Apa Saja Kesulitan Yang Dihadapi Mahasiswa dalam 
Hafalan Kosakata Terhadap Kemampuan Mahasiswa Prodi Bahasa Arab Dalam 
Berpidato. 

 
 Untuk membuktikan tujuan ini maka peneliti menggunakan metode 
Analisis Deskriptif melalui pembahasan lapangan yang terdiri dari pada Angket, 
Interview/wawancara dengan guru yang mengajarkan Mata Kuliyah 
Pidato/Khitabah dan Observasi langsung di lapangan. Peneliti menyempurnakan 
akan pembahasan dengan metode pembahasan Pustaka yaitu menelaah pada 
segala buku-buku ilmiah yang bermacam-macam yang berhubungan dengan 
pembahasan, persamaan buku-buku arab atau buku-buku indonesia. 
 
 Peneliti mendapat kesimpulan bahwa kemampuan Mahasiswa/Mahasiswi 
pada semester tujuh dengan Menghafal Kosakata dalam pembelajaran 
Pidato/khitabah yaitu  berbeda-beda, karena setelah peneliti melakukan penelitian 
di lapangan dengan cara wawancara dengan Dosen Mata Kuliyah Pidato/khitabah 
bahwa kemampuan Mahasiswa Mahasiswi ada yang biasa atau meningkat dan ada 
pula yang hanya sedikit saja yang memahaminya. 
  

 



١ 
 

  لفصل

لعاإل  طا 

 : مقدمة - 

لضا  –  العجا  - تسمى لغة  لفصحى  -لغة   -للغة 

خلالد  ل كا يعهي  –للغة  لعر لكلما  نسبت هذ للغة   - �ا 

ائهم لعر أل� حى بيا�م  لتعب  - ا لغتهم ل فتقت عليها   عليها 

ضهم   .١عن غر

 

ين إلسال  - هي حد للغة لسامية  لغة لقر يهتم �ا  عظيم  

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

لصر   .٢للنحو 

   

  -  هو لكالجوالتصا للغو ميكن لقو   عناصر 

كانت  حاسة تعمل  أل حاسة لسمع  -  لقر -  لكتابة - الستما

فالكال سابق لالستما   - عند إلنسا فالبد للمستمع من كال يسمعه

  .٣لوجو

                                                        
١  ، بو صا لدين  لعربيةبد  للغة  لسنة: ب لبنا(، ملدخل   ، بد  ملشر   ( .١٥  
٢  ، ثةسر حملا لتعليم  للسانيس خطو  سالة  ية جو : لنجسا(،  حلكومية  إلسالمية  كلية، جامعة 

  ١. ) ٢٠١١كاال، 
٣  ، مو عليا يسهاد فؤ  ئق تد طر للغوية ماهيتها  أل ملها  لطبعة  ملسلم ، :  لريا(،   

٤. ) ١٩٩٢ 

١ 



٢ 
 

 

لة كب ملتعلم للكال م غ  ملتعلم  فهو ضر من  -   حيا 

حليا من  مكاالميكن   - ضر  سيلة  -  الستغنا عنه    ألنه 

ئجهم قضا حو   .٤التصا بني لنا بعضهم ببعض لتنظيم حيا�م 

 

ا ملسلما إل�ا   للغة لعربية من  ب  يتعلمها ملسلمو  للغا ل 

ها من علو إلسال غ حلديث  هتمت �ا على هذ .  لفهم لقر لكرمي 

مل تشرها بني ألبنا ملتعلمنيعيع ملد    .اهد إلسالمية لتعليمها 

  

ينا  ما  هنا كا ملشكال خلطابة يع ما لصعبة  جلمقد  عة 

جهها لطلبة  تعلمه جد ملشكال يع . ل يو أل قد تعلمت ملا 

طب أل�م  فظ ملفركثرهم ال يستطيع     .ال 

  

حفظ ملفر على  تأثملعرفة هذ ملوضو   بحثيريد لباحث  ي, لذلك

عملية لتعليم   IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaامعة لطلبة  خلطابة  قد

  .لتعلم

  

                                                                                                                                                        

 
لدين، ٤ ن بن عوخ  لر ملتسلسلة لطلبة معهد هبد  لصو  لكال باستخد  يس مها  سالة تد  ،

حلكومية، : ماالنج(ماجست  إلسالمية    ٢٢. )  ٢٠٠٩جامعة 



٣ 
 

 : ثلبح السو  -

لطلبة شعبة تأثيكو  كيف - ١ ملفر على قد  لعربية   حفظ  للغة  تعليم 

 ؟ IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaامعة خلطابة 

لطلبة  - ٢ جهها  ل يو ملشكال  لطلبة                                    حفظ ما هى  ملفر على قد 

خلطابة لعربية   للغة    ؟ IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaامعة شعبة تعليم 

  

  : لبحث اهدف  -

لرسالة فهي اهدفما      : لبحث هذ 

لعربية   تأثلتعر على ل - ١ للغة  لطلبة شعبة تعليم  ملفر على قد  حفظ 

  IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaامعة خلطابة 

لطلبة  ر علىلتع - ٢ جهها  ل يو ملشكال  ملفر على  ما هى  حفظ 

للغةشعبة  لطلبة قد خلطابة تعليم   IAIN Zawiyah Cotامعة  لعربية  

Kala Langsa 
  

  

  : لبحث اضفر -

ألسا فهى  من   إلعتبا  لباحث من  فترضها  ل    :فر 

ملفر  - ١ خلطابة يؤثر حفظ   على قد 

خلطابة ملشكال  هنا - ٢ ملفر على قد    حفظ 

  



٤ 
 

لبحث -   : ية 

لنظرية على  لناحية  سة كما مرجعيةمن  لد طلبة لمشكال  لنتائج هذ 

لعربية على ما  تعليم شعبة   : طابةخلللغة 

لنظرية  - ١ لناحية    :هي من 

  طابةخلتعليم  ية من -  

لناحية  - ٢   : هي تطبيقيةمن 

سة مفيد      لد   :للمعلمني  هذ 

ملعلمني  -     لتعليم علىمساعد 

لطلبة ملعلم  يعر -  ملفر على خطابة علىقد    حفظ 

  

  

لبحث -   : حد 

لبحث هي  ل تتعلق عن حد  لرسالة  لباحث  هذ    :قا 

ملوضوعية       خلطابة  تأث: حلد  لطلبة   ملفر على قد  امعة حفظ 

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa                                      
ملكانية         IAIN Zawiyah Cot Kala Langsaامعة :   حلد 

لزم      جل:   نية احلد  سية  امعة�ذ     ٢٠١٥- ٢٠١٤للسنة لد

  

  

  

  



٥ 
 

ملصطلحا  -   : حتديد 

ئني معا ملصطلحا    سن  تبني للقا قبل  يبحث لباحث هذ لبحث 

لطلبة  حفظ ملفر على قدتأث "  موضو هذ لرسالة هى ,  موضع لبحث

  ." IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa امعة  خلطابة

  :ما ملصطلحا ل حتتا  توضيح فهي 

  

   : تأث - ١

سم لشيئ   ع من ثا معنا مابقى من  تقابل هذ لكلمة . ٥ألثا 

نسية   .باإلند

  

إلنسا ملا ( لطاقطة ل تشأ  ظهر  شيئ : ما صطالحا هو 

ها لقو ل تظهر  : ما ملر بتأث   هذ لرسالة هي. �ا سلطة  قو) غ

  .للغة لعربيةشيئ ح يستطيع على تكلم  

  

  : حفظ - ٢

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

لذكر حلافظة قو  لنسيا  خال  لغفلة  حلفظ مصد منع قلة   .٦  

  

                                                        
٥

للغة, لوبس معلو   ٦١٦. ..., ملنجد  

 
    ۳٦ .،  ...نفس مرجع٦



٦ 
 

  : ملفر - ٣

ستخد  ملعا  يث يتضمن عليها  امة  للغة  ملفر عنصو من عناصر   

للكلما  لكاتب   ملتكلم نفس  من  ته   -لغة من  لشخص تز له مها

ته ل . للغة   مفر ملفر  لشخص متوقف على  أل كفا مها لغة 

للفظية   ٧.ستوعب معانيها 

  

  : قد - ٤

قد على  فعل -يقد - مصد من قد" قد " كلمة   -يفعل -قد 

ملر بقد هـنا ستطاعة لطلبة على تطبيق لنحو  ٨.لقو� على شيئمبع , فعال

لقر صحيحة   . مها�م 

  

   ٩"لقو على لشي لتمكن من فعله  تركه: " لقد لغة 

نو: صطالحا  ير سر كتو سرليتو    ١٠كما قا 

 

 

(Sarlito Wirawan sarwono) “Kemampuan adalah : Kemampuan untuk mengolah 

lebih jauh lagi hal-hal yang kita amati, kemampuan itu ada dua jenis yaitu 

kemampuan khusus dan kemampuan umum”. 

 

 

                                                        
٧
Hendri Guntur Tarigan, Pengajaran KosaKata. Jakarta. (١٩٩٠). Hal. ٢                

ألعال, لويس معلو ٨  ٢٠٠٢,  ملشر: ب( ملئوية ال  طبعة ,ملنجد  للغة 

  ٦١٢.,)لبنا
إلعال ٩ لثالثو, ملنجد للغة    ٦١٢:  . لطبقة  لتاسعة 

١٠“ Buku Pengantar Umum Psikologi” (Jakarta Bulan Bintang ١٩٨٢) Hal. ٧٩ 



٧ 
 

هذين ، فإ قد نالحظ ألشيا ملزيد من لتعر علىلقد على  :هيلقد 

خلاصة لنوعني من لعامة لقد    ."لقد 

  

  : طلبة - ٥

صله طلب  ع من طالب  جلمع م. طالب –يطلب   -طلبة   ن هى لفظ 

لفاعل من فعل سم  هو  خذ  طالب  - طلب طلب  جو   لشيئ حا  طلبة 

  ١١. طال  طلبة

  

 : خلطابة- ٦

ملربو ئف  بد يس  مد   :١٢كما قا 

  : لغة - 

عا للغة لدعاية كلمة من مشتق عا  ,عو - يدعو – لعربية   هذ كلمة 

عا هي لدعاية من    .عو  لتما  -ملع  نفس لديهما للتني ,إلسم مصد

  : حاصطلال  -   

ا لتوجيه لاللعطف لنا تشجيع   .منع لسو خل  سا

                                                        
١١

ألعال, لويس معلو للغة  ال  طبعة ,ملنجد   ملشر: ب( ملئوية    ,٢٠٠٢ 

  ٦١٢.,)لبنا
١٢٢٧Muhammad Idris Abdurrauf Al-Marbawy,juz I,(Darul Fikri kairo,Mesir)Hal.٢٠٣   




