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. الذي كشف تأثير منظمة جيدا مبروكا و صريحا تاماقد تّم بعونه العلمي 

اللغة العربية "إطالع" )اتحاد طلبة اللغة العربية بإندونسيا( علي كفاءة 

 .اللغة العربية بجاوي الشرقيةاللغة العربية لطالب قسم تعليم 

عطاه المعونة في من الذي قد أأعمق كلمة الشكر علي بلّغ الباحث  

 فضيلة :خاص الخاصة إلي  اتمام هذا البحث العلمي.

رئيس الجامعة اإلسالمية الحكومية كديري الدكتور نور حميد  .1

الماجستير و رئيس كلية التربية الدكتور علي أنوار الماجستير الحاج 

مع أعضائهما علي كل لباقتهم و اهتمامهم و تشجيعهم حتي يتّم الباحث 

 دراسته.

النداء الماجستير و األستاد أحمد   المشرفين الكرماء األستاد خير .2

صالح الدين الماجستير و األستاذة دوي أرياني حليمة الماجستيرة لهم 

يتّم إعطاء اإلرشاد والتوجيه والتشجيع علي الباحث حتي  يستطيع أن 

 هذا البحث العلمي.

اللغة العربية في جاوي الشرقية الذين قد جميع رئيس قسم تعليم  .3

 ساعدوا الباحث طول بحثه

جامعة اإلسالمية أصدقاء في منظمة إطالع كانت أو في جميع  .4

يكدّون , الذين  ذكر إحدي أسمائهم في نقصانبال الحكومية كديري 

 مضي بالتمام.يكون هذا البحث حتي أتعابهم في مساعدة الباحث 

علي إتمام الباحث  صبرهم و وفائهمفي إخوان في هللا والشقيقة أبوين و  .5

 بحثه
 ويتقبل منهم عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمتهالمولي سائل 

علي من يقرأه.  ولعّل هذا البحث العلمي نافعويجزيهم هللا خير الجزاء. 

 أمين.
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 ملخص

أحمد صالح الدين الماجستير.: ير النداء الماجستير و المشرف خ, أحمد زبيدي

"إطالع" )اتحاد طلبة اللغة منظمة اللغة العربية  فاعلية الطالب في العالقة بين

كفاءة اللغة العربية لطالب قسم تعليم اللغة العربية بجاوي بالعربية بإندونسيا( 

كلية التربية, الجامعة اإلسالمية الحكومية الشرقية, قسم تعليم اللغة العربية, 

 .2017كديري, 

 , إطالعالمنظمة, كفاءة اللغة العربية في فاعليةال:  األساسيةكلمة ال

طالب اللغة منظمة إطالع هي إحدي المنظمات في اإلندونسيا التي تجمع  

يوير كفاءتهم اللغة العربية فمن نشط تطالعربية في إندونسيا. إحدي األهداف فيها 

قيم البحث سترتقي. فلتحقيق ذلك المفترض يريد الباحث أن يفيها فكانت كفاءتهم 

الطالب في المنظمة وكفاءتهم اللغة العربية علي معرفة  فاعليةبين  عن العالقة

طالب قسم تعليم اللغة العربية بجاوي الشرقية في منظمة  فاعليةكيف  (1

( كيف كفاءة اللغة العربية 2"إطالع")اتحد طلبة اللغة العربية بإندونسيا( و 

ن منظمة بي هل هناك العالقة (3لطالب قسم تعليم اللغة العربية بجاوي الشرقية و

كفاءة اللغة العربية لبة اللغة العربيةبإندونسيا( باللغة العربية "إطالع" )اتحاد ط

. يستخدم الباحث لجمع البيانات لطالب قسم تعليم اللغة العربية بجاوي الشرقية

 الطالب في المنظمة و كفاءتهم اللغة العربية. فاعليةباإلستبانة عن 

خمس عشرة قسم صا من وثالثون شخثالثمائة و واحد هي مجمع البحث  

ستون شخصا من ست جاوي الشرقية. عينة البحث هي تعليم اللغة العربية في 

 . Probability Samplingوطريقة اخذها بطريقة  جامعات في جاوي الشرقية

منظمة اللغة العربية  فاعلية الطالب فينتيجة البحث الكمي يقول أّن  

كفاءة اللغة العربية لطالب ب العربية بإندونسيا( تتعلقة اللغة "إطالع" )اتحاد طلب

طريقة العالقة  سابح نتيجة بدليل علي قسم تعليم اللغة العربية بجاوي الشرقية

product moment  يحصل> rtabel rhitung 0,556 >0,330  بدراجة التأثير

30,9%. 
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ABSTRAK 

 

Ahmad Zubaidi, Dosen Pembimbing Khoiru Nidak, M.Pd. dan Ahmad 

Sholihuddin, M.Pd. : Hubungan antara Keaktifan Mahasiswa dalam Organisasi 

ITHLA (Ittihadu Tholabah al-Lughoh al-Arobiyya bi Indonesia) dengan 

Kemampuan Bahasa Arab Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab se-Jawa 

Timur, Program Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2017. 

Kata Kunci : Keaktifan dalam Berorganisasi, Kemampuan Bahasa Arab, ITHLA. 

Organisasi bahasa Arab ITHLA adalah salah satu organisasi bahasa Arab 
yang ada di Indonesia, yang menaungi mahasiswa jurusan bahasa Arab di 

Indonesia. Salah satu tujuan dari organisasi tersebut adalah pengembangan 

kemampuan bahasa Arab mahasiswa, maka mahasiswa yang aktif dalam organisasi 

ITHLA kemampuan bahasa Arab nya akan meningkat. Untuk membuktikan hal 

tersebut maka penulis ingin meneliti tentang hubungan antara keaktifan mahasiswa 

dalam organisasi ITHLA dengan kemampuan bahasa Arab mahasiswa dengan :1) 

bagaimana keaktifan mahasiswa PBA se-Jawa Timur di organisasi ITHLA ?, 2) 

bagaimana kemampuan bahasa Arab mahasiswa PBA se-Jawa Timur?, 3) apakah 

ada hubungan antara keaktifan mahasiswa PBA se-Jawa Timur dengan kemampuan 

bahasa Arab mereka ?. Penulis menggunakan metode angket dalam mendapatkan 

data tentang keaktifan mahasiswa PBA se-Jawa Timur di organisasi ITHLA dan 

kemampuan bahasa Arab mereka. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 331 mahasiswa dari 15 Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab yang ada di Jawa Timur. Sample Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 6 kampus dari 15 kampus diatas dan dengan sampel 

sebanyak 60 mahasiswa dari 6 kampus di Jawa Timur. Adapun tehnik pengambilan 

sampel menggunakan tehnik Probability Sampling. 

Hasil Penelitian Kuantitatif menunjukkan bahwa keaktifan mahasiswa PBA 

dalam organisasi ITHLA terdapat hubungan yang signifikan terhadap kemampuan 

bahasa Arab mahasiswa PBA se-Jawa Timur dengan bukti hasil perhitungan tehnik 

korelasi Product Moment menunjukan bahwa Rtabel (0,330) > Rhitung (0,552) dengan 

derajat pengaruh 30,9% 



 

 ط
 

ABSTRACT 

 

Ahmad Zubaidi, The lecturer guide are Khoiru Nidak, M, Pd. And Ahmad 

Sholihuddin, M.Pd. : The liveliness correlation of students in ITHLA Organization 

(Ittihadu Tholabah al-Lughoh al-Arobiyya bi Indonesia) for an Arabic ability of 

students in Arabic Department in East Java, The Arabic Education Programme, The 

Tarbiyah Major, The State College for Islamic Studies (STAIN) of Kediri, 2017. 

Keywords : The Liveliness Students in ITHLA Organization, The Ability of Arabic, 

ITHLA. 

ITHLA Organization is a part of Arabic Organization which shades the 

students of Arabic Department in Indonesia. The one of purposes is increasing the 

Arabic students’ ability. The students who join and being active in ITHLA 

Organization will be able to improve their Arabic Language. To give the evidence 

of statement, the writer will do research based on The liveliness correlation of 

students in ITHLA Organization, it consist of : (1) how is the liveliness of Arabic 

students in East Java based on ITHLA Organization? (2) how is the ability of Arabic 

Students in East Java? (3) is there correlation between the liveliness of Arabic 

students in East Java and their own ability? The writer used questionnaire method 

to get the data based on The liveliness of students who join the  ITHLA 

Organization in East Java between their own Arabic ability. 

The population in this research are 331 students from 15 majors of Arabic 

Department in East Java. The population samples in this research consists of 6 

universities which is from 15 universities that mentioned and the samples amount 

60 students from 6 universities in East Java. The technic to get the accurate data 

based on  The liveliness effect of students in ITHLA Organization by using 

Probability Sampling Technic.  

The result of this research show that The liveliness of students in ITHLA 

Organization produce the significant correlation to the Arabic students’ ability in 

East Java with the fact is result of carculation by Product Moment correlation 

technic show the Rtable (0,330) > Rcalculate (0,552) with the degree of influence is 

30,9%. 
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