
لطالب  جناز تعلم اللغة العربيةإ علي ظيفةأتثري طريقة إعطاء الو 
 موجوروتو كديرى ۳يف املدرسة املتوسطة  السابع فصل ال

 بحث العلميال

 إلخبار للحصول علي درجة سرجاان تدريس اللغة العربيةمقدم إلكمال بعض شروط ا
 

 

عداد :إ  

 نور اهلداية

۳١۲٠۰٥۲۳۲رقم القيد :   

 

 قسم تعليم الّلغة العربّية
  كلية الرتبّية

 اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية بكديري
1027 



 أ
 

لطالب  جناز تعلم اللغة العربيةإ علي ظيفةأتثري طريقة إعطاء الو 
 موجوروتو كديرى ۳يف املدرسة املتوسطة  السابع فصل ال

 بحث العلميال

 إلخبار للحصول علي درجة سرجاان تدريس اللغة العربيةمقدم إلكمال بعض شروط ا
 

 

عداد :إ  

 نور اهلداية

۳١۲٠۰٥۲۳۲رقم القيد :   

 

 قسم تعليم الّلغة العربّية
  كلية الرتبّية

 اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية بكديري
1027 



 ب
 

 صفحة املوافقة

 

 فصل لطالب ال جناز تعلم اللغة العربيةإأتثري طريقة إعطاء الوظيفة على 
 كديرى  ۳يف املدرسة املتوسطة  السابع

 

 

 نور اهلداية
392٥٠٠2١9: رقم القيد   

 

 

 

 

 وافقه:

 املشرف األول
 

 

 

 يويون زنرية املاجستري
١310٠1٠02٠٠1١٠2٠٠1 

 املشرف الثاىن
 

 

 

 الدكتور احلاج أنس محيدي املاجستري
١319١2١٥١333٠9١٠٠2 

 

  



 ج
 

 صفحة التقرير
يف  السابع فصل لطالب ال جناز تعلم اللغة العربيةإأتثري طريقة إعطاء الوظيفة على 

 كديرى  ۳سطة املدرسة املتو 
 

هذا البحث العلمي وقررت  قد انقشت جلنة مناقشة اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري
  2٠١1 أكتبري 29ابلنجاح 

 جلنة املناقشة

 

 _____________   )املناقشة األساسية ) أمحد رفاعي املاجستري

        ١312٠9٠22٠٠1١٠١٠٠1  رقم التوظيف

  _____________   ش األول(يويون زنرية املاجستري )املناق

 ١310٠1٠02٠٠1١٠2٠٠1  رقم التوظيف

    _____________    )املناقش الثاين( احلاج املاجستري الدكتور أنس محيدي

  ١319١2١٥١333٠9١٠٠2 فيرقم التوظ

 

 2٠١1 أكتوبر 9١كديري،

 رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري
 

 

 

 الدكتور نور حاميد املاجستري
2۰۰9١۰1١1١331۰30٩۱التوظيف رقم   

  



 د
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 و
 

 الّشعار
 

ْعَنا َو َأَطْعَناَ...)البقرة:   (2٩٥َوَقاُلْوا َسَِ

Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami ta’at…. (Q.S. Albaqarah: 285( 

 (2٩0الَُيَكلِ ُف هللاُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها....)البقرة: 

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya… (Q.S 

Albaqarah: 286) 

 

  



 ز
 

 اإلهداء

 بقول احلمدهلل، هذا الباحثة اىل:

والدي احملرتمني واحملبوبني أيب قاماري و أمي سوميايت، ال ذي قد رب ياين منذ  .١
 .صغريي حيت اآلن بكل  مد هتا

 مجيع أساتيذي الذين قد أعطوين العلما النافعا. .2

 . مجيع أصدقائي يف شعبة تربية اللغة العربية .9
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 ملخص

أتثري نور اهلداية، املشرف األول يويون زنرية املاجستري و الدكتور احلاج أنس محيدي املاجستري، 
  ۳يف املدرسة املتوسطة  السابع فصل لطالب ال م اللغة العربيةيجناز تعلإطريقة إعطاء الوظيفة على 

 .۲٠۷۱اإلسالمية احلكومية كديرى،  ، اجلامعةقسم تدريس اللغة العربية، شعبة الرتبيةكديرى، 

 الكلمة األساسية : طريقة إعطاء الواظيفة، اجناز تعل م الطالب اللغة العربية
أكثر الطالب قليل للمطلعة قبل إقبال املادة الىت يلقي املعلم يف املدرسة، و أشدُّ منها   

ب ب كيفية التعليم والتعلم اخلسومة. املعلم الطالب مل  يعرفو املادة اليت يعملها املعلم وهذه حالة يس
يعطي املادة بنشط ولكن الطالب يعطي االجابه القليلة. كما قال فاساربو أبن طريقة إعطاء 
الوظيفة أوالسؤال  يستطيع أن يؤثر اإلرادة وإجناز الطالب. ذلك البحث ميارس يف املدرسة املتوسطة 

إعطاء الوظيفة اللغة العربية  كيف. ١ائز البحث هو موجوروط كديري، ورك ۳اإلسالمية احلكومية 
الفصل  ىف. كيف إجناز تعلم اللغة العربية 2كديرى؟  ۳ىف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة 

. هل مناك التأثري املهم  بني إعطاء الوظيفة مع إجناز تعل م 9كديرى؟   ۳السابع يف املدرسة املتوسطة 
العينة من البحثة هو فصل كديرى؟.   ۳لسابع يف املدرسة املتوسطة اللغة العربية لطالب الفصل ا

 الطالب. ٥1ه ( عدة  ۱ج, ۱ب, ۱أ, ۱السبيع )

 productذلك البحث ابستخدام البحث كمي و نوع البحث وصفية، اباستخدام صيغة   

moment ..ليحصل بياانت، البحث اباستخدام طريقة اإلستبيان و الواثئق 

. الوظيفة يف اللغة العربية و النتيجة من تلك القسمة ١ركائز البحث  نتيجة البحث حسب  
. فأكثر. ولذالك طريقة إعطاء الوظيفةىف التعليم اللغة العربية يف الفصل السابع ٩9،٥1هي مبعدل 

. اجناز التعليم اللغة العربية ابستخدام القيمة املتوسطة على 2كديرى جي دة.   9يف املدرسة املتوسطة 
ومقارنة مع قيمة جدول توجيه بطاقات التقرير، استنادا إىل  ٩٩،93البحوث يعين من نتائج 

. نتائج حتليل كل صيغة حلظة املنتجات 9تصنيفها بشكل جيد. ٩٩،93قيمة اجلدول، مث متوسط 
أمهية مث أعلى بشكل واضح. أرقام  ٪٥مقارنة مع  ٠،12١اليت حصلت عليها كل من امهية أمهية 

)إجناز تعلم اللغة العربية( هو سليب، وهذا  Y)طريقة إعطاء الوظيفة( و Xاملتغريات  االرتباط بني
ومناقشة النهائية من األوصاف أعاله،  ٠،٠2٩يعين بني هذين املتغريين هناك عالقة إجيابية يبلغ 

 وميكن احلصول على صورة واضحة عن عدم وجود أتثري كبري لتأثري القدرة على طريقة إعطاء الوظيفة
 .على إجناز التعليم اللغة العربية
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ABSTRAK 
Nuril Hidayati, Dosen Pembimbing I Yuyun Zunairoh, M. Pd. Dosen Pembimbing 

II Dr. H. Anis Humaidi, M.Ag, Pengaruh metode penugasan terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab pada siswa kelas VII  MTs N 3 Kediri. Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab, Jurusan Tarbiyah, STAIN Kediri,  2017. 

 

Kata Kunci: Metode Penugasan, Prestasi Belajar Siswa Bahasa Arab 

 

Siswa pada umumnya enggan untuk belajar lebih dahulu apabila mereka 

akan menerima materi pelajaran yang akan disampaikan gurunya di sekolah 

Keadaan ini menimbulkan suatu kondisi belajar mengajar yang pasif. Seperti 

halnya yang dikatakan oleh  Pasaribu bahwa metode pemberian tugas atau 

pertanyaan dapat mempengaruhi kemampuan dan prestasi siswa dikelas. 

Penelitian ini dilakukan di MTsN 3 Kediri dengan rumusan masalah yaitu 1. 

Bagaimana metode pemberian tugas kelas 7 MTs N Mojoroto Kediri 2. 

Bagaimana prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 7 MTsN 3 kediri 3. Apakah 

ada pengaruh yang signifikan antara metode pemberian tugas dengan prestasi 

belajar siswa kelas 7 MTsN 3 Kediri. Sampel dari penelitian ini adalah kelas 7 

(7a, 7b, 7c, 7h) berjumlah 54 siswa. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif 

teks, menggunakan rumus pearson Product moment dengan software SPSS 24. 

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode angket dan dokumentasi.  

Hasil penelitian sesuai rumusan masalah 1. Deviasi  metode penugasan 

Bahasa Arab Kelas VII MTsN 3 Kediri, dibuktikan dengan hasil penghitungan 

yang diperoleh rata-rata  hasil nilai mean (rata-rata) sebesar 83.54  skor tersebut di 

kategorikan baik. 2. hasil penelitian diperoleh hasil  mean sebesar 88.00 kemudian 

dibandingkan dengan tabel pedoman nilai raport, berdasarkan tabel tersebut, maka 

nilai rata-rata 88.00 dikategorikan baik. 3. Hasil analisa dengan rumus product 

moment masing masing diperoleh signifikasi 0.421 berdasarkan kedua signifikasi 

tersebut, jika dibandingkan dengan signifikasi 5% maka jelas lebih tinggi. Angka 

korelasi antara variabel X (Metode Penugasann) dan variabel Y (Prestasi belajar 

bahasa Arab) bertanda negatif, berarti antara kedua variabel tidak terdapat korelasi 

yang positif sebessar 0-.028 Sebagai pembahasan terakhir dari uraian-uraian 

diatas, maka dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang tidak adanya pengaruh 

yang signifikan antara pengaruh Metode Penugasan terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab. 
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 التقدمي

 بسم هللا الرمحان الرحيم
, علم اإلنسان ما مل يعلم, و الصالة و السالم على احلمدهلل ايل علم انسان

 سيدانو مولنا و شفيعنا حممد صلى هللا عليه و سلم, اما بعد.

و بقدر هللا و عنايته قد انتهي هذا البحث العلمي حتت املوضوع "إسرتاتيجية  
درسة امل معلم اللغة العربية إلزالة امللل على تعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع  من

كديري". و تيقنت الكاتبة أن هذا البحث العلمي بعيد   9املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ن يف هذه الفرصة الشريفة األخطاء, لك عن كمايل و متام, لذالك فيه توجد كثرية من

بة هذا البحث, و ختصيص الكتابة مة الشكر على مساعدتكم يف إمتام كتااهديت كل
 ذكر:ب

نور حامد املاجستري, كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري, الدكتور احلاج  .١
 و مجيع مساعدة الذى يهتم الباحث إلمتام هذا البحث العلمي.

اجلامعة اإلسالمية , كرئيس كلية الرتبية املاجستري علي أنوارالدكتور احلاج  .2
احلكومية كديري, و مجيع مساعدة الذى يهتم الباحث إلمتام هذا البحث 

 لعلمي.ا

اجلامعة األستاذ َسش املعارف املاجستري, كرئيس قسم التعليم اللغة العربية  .9
اإلسالمية احلكومية كديري, و مجيع مساعدة الذى يهتم الباحث إلمتام هذا 

 .لميالبحث الع

, املشرف األوىل الذي بدل جهده على قيام األستاذة يويون زنرية املاجيستري .1
 البحث منالبداية حىت هناية. اإلشراف يف امتام هذا



 ك
 

, املشرف الثاين الذي بدل جهده احلاج املاجستري الدكتور أنس محيدياألستاذ  .٥
 على قيام اإلشراف يف امتام هذا البحث منالبداية حىت هناية.

كديرايلذي   9, مدير مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األستاذ دوود موالن .0
 لعلمي يف تلك املدرسةقد أجازين بقيام البحث ا

 احملاضرون يف كلية الرتبية الذين بدلوا جهودهم يف التعليم العلوم النافعة للباحث. .1

والدي  احملبوبني احملرتمني و مها قد ربياين و أرشداين بكل عطف و لطف. و  .٩
 أرجو هللا الكرمي أن يدخلهم اجلنة بغري احلساب.

قسم التعليم اللغة العربيةجبامعة اإلسالمية احلكومية  و اىل مجيع الزمالء األحب اء يف  .3
 كديري.

  

 1027 اكتوبر 1كديري,  

 

 

 نور اهلداية
3392٥٠٠2١9 
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