
للطالب في فعالية برنامج حفظ المفردات في ترقية فهم قراءة اللغة العربية 
قدس في  2  اإلسالمية الحكومية ن المدرسة العاليةالصف العاشر في مسك

 7102-7102السنة الدراسية 

 البحث العلمي

 مقدم إلكمال الشروط املقررة للحصول
ىف قسم تعليم اللغة العربية   

 (S.1) على درجة اللسانس    

 

 إعداد :
 فيري أولياء رحمن

١۳۳١١١۰32 

 

تربية و التدريسكلية علوم ال  
 ڠاإلسالمية الحكومية سمارا اڠوالي ساجامعة 

ڠسمارا  

 2028  

  



. 

 التصريح

 

 الموقع أدنى هذا البحث العلمي:
 أولياء رحمنفيري :  االسم

 ١۳۳١١١۰32رقم القيد : 

 : تعليم اللغة العربية القسم
 ضوع بالصدق واألمانة أن البحث العلمي حتت املو  صرح

فعالية برنامج حفظ المفردات في ترقية فهم قراءة اللغة العربية للطالب في 
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 7102-7102السنة الدراسية 
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 التدريس عامعة وايل سوجنو اإلسممية اككومية مسارانج.
 ىذا البحث يهدف إىل اإلجابة على املسألة التالية :

يف  للطمب يف الصف العاشر اللغة العربية فعال يف ترقية فهم قراءةبرنامج حفظ املفردات  ىل .١
 ؟ قدس 3اإلسممية اككومية  العاليةدرسة املسكن م

 كيف ترقية فهم قراءة اللغة العربية بعد أن قام بربنامج حفظ املفردات؟ .١

 التجربة قبل اختبار من النتيجة حيسب يعين الكمي البحث ىو البحث ىذا نوع و

  البحث ىذا يف باراالخت طريقة و التوثيق طريقة و املشاىدة طريقة الباحث استخدم و .وبعدىا

 احصاء منهجي باستخدام عليها لاملتحص البيانات بتحليل الباحث قام قد و. البيانات جلمع

 .استنتاجي

برنامج حفظ املفردات فعال يف ترقية فهم اللغة ( 2:  فهي البحث ىذا نتائج أما و
قدس. ىذا  3ممية اككومية اإلس العاليةيف مسكن مدرسة  العربية للطمب يف الصف العاشر

 "Ha" مرفوض و "H0بأنو " جدولt >حساب tاكال يدل على حتصيل البيانات يف الباب الرابع، 
مقبول. وىذا اكال بدافع الدليل املشاىدة. برنامج حفظ املفردات نفذت الطمب عيد 

املعيار جيدا  ومتحمس. وبكثري الطمب يستعدون نفسهم ليقوم بربنامج حفظ املفردات فهي يف
( ترقية يف 3 .9، ويف املعيار ناقص= 5، ويف املعيار كاف= 3، ويف املعيار جيد= 91جدا = 

 و



. 

فهم قراءة اللغة العربية. نظرا إىل نتيجة للطمب من اختبار األول فهو قبل أن يقوم حبفظ املفردات 
 نهما. فإن النتيجة منوإختبار اآلخر فهو بعد أن يقوم حبفظ املفردات، وجد اختمف النتيجة بي

اختبار األول مبتوسط أعلى من النتيجة يف  24ب = لااختبار اآلخر مبتوسط حسايب كل ط
 .13ب = حسايب كل طال
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ABSTRAK 

 

Judul : Efektifitas Program Hafalan Mufrodat Dalam Peningkatan 

Pemahaman Bacaan Bahasa Arab Siswa Kelas X Boarding School 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus Tahun Akademik 2017/2018. 

Nama : Very Aulia Rahman 

NIM : 133211021 

 

Very Aulia Rahman (133211021), Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah program hafalan mufrodat efektif dalam peningkatan 

pemahaman bacaan bahasa Arab siswa kelas X boarding school 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman bacaan bahasa arab setelah 

melaksanakan program hafalan mufrodat? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pre-exprimental design 

dengan jenis one group pretest-posttes. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode observasi, dokumentasi dan tes untuk mengumpulkan 

data. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode 

statistik inferensial dengan uji t-test dan N-gain. 

Hasil dari penelitian ini antara lain : 1) Program hafalan mufrodat 

efektif dalam peningkatan pemahaman bacaan siswa kelas X boarding 

school Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Hal ini dibuktikan oleh hasil 

analisa data yang menunjukan bahwa Thitung > Ttabel dan Ha (hipotesis 

alternative) diterima. Bukti ini juga ditunjang oleh hasil observasi bahwa 

sebagian besar siswa mempersiapkan diri ketika melakukan program hafalan 

mufrodat. Adapun kriteria persiapan yang dilakukan siswa sebagai berikut : 

a) sangat baik : 16 siswa, b) baik : 8 siswa, c) cukup : 5 siswa, d) kurang : 1 

siswa. 2) Terdapat peningkatan pemahaman bacaan bahasa arab. Melihat 

dari hasil siswa dalam tes pretest yaitu sebelum melakukan program hafalan 

mufrodat dan dalam tes psotest yaitu setelah melakukan program hafalan 

mufrodat, terdapat perbedaan hasil antara keduanya. Hasil dari tes posttest 

dengan nilai rata-rata seluruh siswa adalah 79 lebih tinggi dari hasil pretest 

dengan nilai rata-rata seluruh siswa adalah 68. 
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 الشعار

 

سن الصويف، مسعت أبا حممد بن أبيب حامد يقول : مسعت أبا أخربنا أبو عبد الرمحن بن أيب اك
ن أراد منعيم اجلرجاين الفقيو يقول : مسعت الربيع بن سليمان يقول : مسعت الشافعي يقول : 

2بالعلمالدنيا فعليو بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليو 
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 904(، ص.9423، )مصر : دار الًتاث، مناقب الشافعيأمحد بن اكسن بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر،   
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 اإلهداء

 

 

 أىدي ىذا البحث العلمي إىل :
 باين رمحة و رأفة فلم أقدر , اللذين صبلدي: امحد زين و نور خليفةحبييب طوال حيايت, وا

 على اجلزاء, جزامها اهلل أحسن اجلزاء.
 .عشرييت و أقاريب الذين يشجعونين وقتا بعد وقت, أعاهنم اهلل على كل خري 

 ا واسعا, نفعنا اهلل مجيع أساتذي و مشاخيي الذين بذلوا جهدىم يف تأدييب و تعليمي علوم
 هبم و بعلومهم يف الدارين.

   .الراغبني يف اللغة العربية و املولعني هبا علما و تعلما و تعليما, حيثما و مىت كانوا 
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 كلمة الشكر والتقدير

 

ر األقدار مصرف األمور مكور الليل على النهار اكمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقد
تبصرة ألوىل القلوب و األبصار الذي أيقظ من خلقو من اصطفاه فأدخلو يف محلة األخيار و وفق 
من اجتباه من عبيده فجعلو من املقربني األبرار و بصر من أحبو فزدىم يف ىذه الدار فاجتهدوا يف 

ما يسخطو و اكذر من عذاب النار و أخذوا أنفسهم  مرضاتو و التأىب لدار القرار و اجتناب
باجلد يف طاعتو و ممزمة ذكره بالعشي و اإلبكار و عند تغاير األحوال و مجيع أناء الليل و 
النهار فاستنارت قلوهبم بلوامع األنوار أمحده أبلغ اكمد على مجيع نعمو و أسألو املزيد من فضلو 

 و كرمو.
 العظيم الواحد الصمد العزيز الكرو  و أشهد أن حممدا عبده و و أشهد أن ال إلو إال اهلل

رسولو وصفيو و حبيبو و خليلو أفصل املخلوقني و أكرم السابقني و المحقني صلوات اهلل و 
 سممو عليو و سائر النبيني و أل كل و سائر الصاكني. أما بعد
 العرفان مع ألف سرور إىل : ال يسعين يف ىذا املقام إال أن أقدم الشكر عزيل الشكر و

وايل  معةفضيلة السيد الدكتور اكاج رىارجو املاجستري كعميد كلية علوم الًتبية والتدريس عا .١
 ڠاإلسممية اككومية مسارا اڠسا

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي قد  .١
تويت قرة ت واإلرشادات طوال إجناز ىذا البحث ونائبو السيدة أتاحين النصائح والتسهيم

 .العني املاجستري

نان و أمحد يوسف إث الكرديني  الدكتورة دوي موانيت املاجستري صاحب السعادة مشريف .۳
 ن أرشداين يف تنظيم ىذا البحث العلمي العريب من اإلبتداء حىتستياوان املاجستري, مها اللذي

اإلنتهاء. شكرا جزيم على األوقات و التوجيهات و اإلرشادات. أطال اهلل عمرمها و بارك 
 فيو و أدام نفعو و نفعنا هبما و بعلومهما يف الدارين, أمني.

 ك



. 

من فصل أصدقائي و زممئي يف قسم تعليم اللغة العربية و خاصة إىل مجيع أصحايب األحباء  .4
اإلسممية  اڠوايل سامعة عاين يصاحبوين يف طلب العلم الذ قسم تعليم اللغة العربية أ

سهل اهلل أمورىن و إياي و بارك فيهن و إياي و بلغهن و إياي . عامعة  ڠاككومية مسارا
 إىل مقاصدنا, أمني.

و إىل من ساعدوين يف تنظيم ىذا البحث العلمي العريب, فكرة و وقتا و نقدا. شكرا كثريا  .5
 يل شيئ من اجلزاء و لكن اهلل جيزيكم بأحسن اجلزاء.على مساعدتكم. ليس 
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 الباب األول
 المقدمة

 
 خلفية البحث .أ

اإلسالم الذي أكثر بارز. مع أمر اإلسالم  التعلم أو طلب العلم ىو أحد من مقرر
أمة لطلب العلم يعطي اإلسالم جائزة لإلنسان الذي طلب العلم و ينمو نفسو. كثَت من 

قولو تعاىل  1الدليل يف القرأن و احلديث أشار إىل مقام أىل العلم و العلماء و فضيل التعلم.
:} يرفع اهلل الذين أمنوامنكم والذين اوتوا العلم درجت{. مث جاء يف احلديث : }من سلك 

احلديث  طريقا يلتمس فيو علما سهل اهلل لو بو طريقا إىل اجلنة{. ىكذا قد أعطى القرأن و
دافعا وتشجيعا لإلنسان لكي تعلم دائما. طلب العلم ىو نصيب من خرض للمسلم. مبملوء 

 العلم سيجيئ شعر القرب إىل اهلل.
اللغة العربية عاد لإلسالمي ألن كل تعاليم اإلسالم مكتوب يف القرأن و بإضافة 

العربية كافة. قولو تعاىل  بيانا من احلديث. مث لتعلم القرأن و احلديث حيتاج إىل مهارات اللغة
: ] إنا أنزلنو قرأنا عربيا لعلكم تعقلون[. اللغة العربية ىي لغة العلم. كثَتا من الكتب 
التقليدي تأليف علماء القدمي اليت كتبت يف اللغة العربية. جبانب ذلك لغة العربية تصبح اللغة 

، منها اجلزائر وليبيا واملصر العاملي و مستعمل رمسي حواىل عشرين بالد يف أسيا و أفريقيا
 2والسودان واليمن والقطر والسعودي والكويت والعراق والسوريا ولبنان والفلسطُت وغَتذلك.

                                                           
1
Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rasyidi, Active Learning dalam 

Pembelajarab Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang, 2008), hlm. 1-3  
2
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 1-2 
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كان خاص، كاملعهد أواملدرسة كثَت من الطالب يتعلمون اللغة العربية يف م
أواجلامعات اإلسالمية اليت تعلم اللغة العربية فيها تعليما عميقا. عملية تعّلم اللغة العربية 
وتعليميها كاللغة األجنبية للطالب واألساتيذ اإلندونيسيُت ليس بأمر سهل بل ىناك 

 3املشكالت اليت تواجههم .
 وأما أىداف تعليم اللغة العربية ىي:

 لكي يفهم ويعلم ما قرأه يف الصالة فهما عميقا. .1
 لكي يستطيع أن يقرأ القرأن حىت يعرف ماقرأه. .2
 لكي يستطيع أن يفهم علوم الدين اإلسالمي يف الكتب مثل علوم التفسَت .3

 والفقو وغَتذلك.
لكي يستطيع أن حيادث هبا ماىرا وينشأ هبا اإلتصال مع املسلمُت يف خارج  .4

 4البالد.
هارة القراءة اللغة العربية متلك أربعة مهارات : مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و م

و مهارة الكتاب. القراءة ىي املهارة اللغوية األكثر اىتماما يف العمل املدرسي، فاملدرسة تركز 
على تعليم القراءة مث الكتابة. وال خيفي على أحد أن القراءة ىي سبيل املتعلم للتحصيل 

شكالت العلمية العلمي، والوسيلة األساسية لسَته بنجاح يف حياتو املدرسية وحل كثَت من امل
 5اليت تواجهو، وإهنا عملية أساسية يف كثَت من املواد الدراسية.

هبدف القراءة ىي أنشطة مهمة حليات الناس. ألهنا حتتاج إىل عادة ودأب لقراءة 
كذا يستطيع الناس ان يطوروا معرفة و مهارة لتحقيق األىداف القراءة.  وكفاءة قراءة اللغة 

                                                           
3
 .15، )القاىرة : دار املعارف، بدون تاريخ(، ص. ية لغير العربمشكالت تعليم اللغة العربعلى احلديد، 

4
  Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta : Hidakarya 

Agung, 1983), hlm. 21-22  
5
)القاىرة : عامل الكتب، ، األتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربيةحممد رجب فضل اهلل، 

  .64-63، ص. 2003
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العربية مهمة جدا للمسلمُت ألن لغة القرأن تستخدم لغة العربية و معظم العلوم السيما علوم 
القراءة اإلسالمي يكتب باللغة العربية. يف نيل العلوم توجد املشكلة يعٍت ال يستطيع ان يفهم 

 ألن اللغة العربية ليس لغة يوميا.
كما رأى األن يشعر الطالب صعوبة ويصبح كسوال يف قراءة اللغة االجنبية 
خصوصا لغة العربية ألهنم ال يعرفون معنها. الطالب البد ان يفتحوا القاموس أو اإلنًتنيت 

لقراءة اللغة العربية، إلخًتاع املعٌت. إمنا بتدريب ودأب حسن ىم يستطيعون ان يرفعوا فهم ا
من أحد ىو حبفظ املفردات. ويف تعليم الللغة األجتبية أى اللغة العربة أن املفردات مهمة. 
املفردات واحد من العناصر املهمة يف اللغة وجيب على الطالب حفظها كمثل عناصر 

 6األخرى وىي النظام الصويت والنظام الصريف والنظام النحوى والنظام الداليل.
قدس دار األذكياء ىي إحدى من  2مسكن مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

املفردات يف ىذا املسكن ىو مسكن املدرسة تطبق برنامج حفظ املفردات للطالب. حفظ 
برنامج إلستظهار املفردات روتينيا وتواصال إىل األستاذ أو اهلادي بطريقة يسمع األستاذ 
املفردات اليت يقال الطالب مع معٌت و استخدامها يف الكلمة. كلما كثَت من املفردات حتفظ 

سة ويؤدي إىل فأسهل شخص لفهم القراءة. ىذا الربنامج يطبق إىل كلو يف مسكن املدر 
أسبوعيا. كما يرى باحث حىت بعد ىذا الربنامج يدوم يف مسكن املدرسة ولكن باحث مل 

 يطلع ىل الربنامج متعب للطالب وديكن جمرد كواجب بدون يدرك منفعة من الربنامج.
حسبما قال الطالب يف املسكن، حفظ املفردات يفيد ويؤثر يف فهم قراءة اللغة 

ل. احلفظ الذي يؤدي إىل رتيب أسبوعيا يستطيع أن يساعد الطالب العربية كدرس يف الفص
يف ترقية فهم قراءة األجنبية السيما اللغة العربية. ولكن من ناحية أخرى يقول الطالب أن 

                                                           
6
 Aziz Fakhrurozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta 

: Direktoral Jendral Kependidikan Islam  Agama RI, 2012), hlm. 221 
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حفظ املفردات ينظر كما واجبة إضافية ومل ديلك تأثَت اإلجيايب يف ترقية فهم قراءة اللغة 
 7العربية.

بناء على خلفية البحث يريد باحث ان يبحث عن برنامج حفظ املفردات يف 
قدس تفصيلي جبزم املوضوع "فعالية برنامج  2مسكن مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

درسة امليف الصف العاشر يف مسكن  للطالب ة اللغة العربيةيف ترقية فهم قراء حفظ املفردات
 (".2018-2017قدس يف السنة الدراسية  2الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 
 مشكلة البحث .ب

 عمال بشرح مذكور يستطيع ان يستنتج مشكلة البحث كما يلي :
لطالب يف الصف ل اللغة العربية فعال يف ترقية فهم قراءةبرنامج حفظ املفردات  ىل .1

 ؟ قدس 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف مسكن  العاشر
 ربنامج حفظ املفردات؟بكيف ترقية فهم قراءة اللغة العربية بعد أن قام  .2

 
 أىداف البحث .ج

ت يف ترقية  بعامة ىذا البحث يهدف إىل عرف كيف فعالية برنامج حفظ املفردا
 .قدس 2ية يف مسكن مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة العرب كفاءة فهم قراءة

 فوائد البحث .د
 باحث هبذا البحث يرجو نتيجة البحث تفيد نظريا و عمليا :أن قام البعد 

 فوائد النظري .1
ربنامج يف مسكن املدرسة يف ترقية كفاءة ىذا البحث نافع لزيادة املعرفة عن ال (أ

 الطالب.
                                                           

7
 Wawancara dengan siswa Boarding School MAN 2 Kudus, pada tanggal 

1 November 2016 pukul 16:30 WIB  
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 ن يصبح املرجع للبحث بعده.ىذا البحث يقدر ا (ب
 فوائد العملي .2

 لمدرسةل (أ
يعطي إعالما عن الفوائد برنامج حفظ املفردات يف ترقية فهم ىذا البحث  (1

 .قراءة اللغة العربية
ىذا البحث يستطيع أن يبتكر املدرسة لتجعل الربنامج اجلديد يف التعليم  (2

 حصوصا يف دراسة اللغة العربية.
 لطالبل (ب

 .ينمو دراية عن الفوائد برنامج حفظ املفردات يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية (1
 إرتفاء التشجيع يف تعلم اللغة العربية. (2

  معلملل (ج
 كإحدى املعروفات و املراجع عن برنامج يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية. (1
 ة العربية.ىذا البحث يساعد املعلم ليعلم ويقوم يف دراسة اللغ (2
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 الباب الثاني
 الهيكل النظري

 
 اذليكل النظري .أ

 حفظ ادلفردات .1
 فظف احلتعري (أ

قبل أن يبحث الباحث فيما يتعلق حبفظ ادلفردات سيقدم مفهوم احلفظ، 
حفظا. وأما احلفظ اصطالحا شيئ يدخل  –حيفظ  -احلفظ لغة مصدر من حفظ

إىل ذكرى عن الدروس أو ينطق غيبا دون يبصر الكتاب أو النص األخر. مث 
فظ ديلك فوائد و نشاط للحفظ جيتهد لتدخيل ادلادة إىل فكر لتذكر دائما. احل

 1فضيلة منها:
 يزداد الطالب الرغبة لقراءة و دأب يف تعلم. (1
 حيرك الطالب لتقدم وتشجيع ومسئولية ومستقل.  (2
 يوقظ ثقة بالنفس.  (3
 تعلم بطريقة احلفظ بسيط و سهيل. (4
 كمحلول يكون اإلزعاج أو الشعور ال يستطيع أن يفهم ادلادة، وجيرب حبفظ. (5

 ادلفردات تعريف (ب
ادلفردات ىي مجع كلمة من لغة معينا ومعلومة لشخص أو اجلماعة. 
ادلفردات عند الشخص يعين مجع كلمة يفهم وديكن أن يستخدم لتكوين الكلمة 

وىي أىم   دة. بعامة ثروة ادلفردات عند الشخص تعترب كرمز من درجةالتعليم.اجلي

                                                           
1
  Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, 

(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 190   
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عناصر اللغة ودييل بعض اللغويٌن إىل اعتبارىا العنصر األىم من اللغة. وادلراد ذلك 
أن ادلفردات قد تكون العامل الرئيسي الذي يؤدي إىل فهم معىن اجلملة يف موقع 

 2االفصال أو يف فهم النص القرائي. 
ادلفردات ىي مجع كلمة تشكل اللغة. دور ادلفردات يف قهر األربعة 

ات يف فردات. وإن القدرة على ادلفردمهارات اللغة مهمة ألهنا تعتمد على إتقان ادل
تعليم اللغة العربية ىي مطلوب أساسي من مطالب تعليم اللغة العربية وشرط من 

م ادلفردات فقط، قصدا يمع ذلك تعليم اللغة ليس تطابق بتعلو  .3شروط إجابتها
 ال يكفي حبفظ ادلفردات. لنيل مهارات اللغة

ادلفردات ىي لفظ أو كلمة تتكون من حرفٌن أو حروف تدل على 
صر مهمة يف للغة جبانب عناصر األخر ااإلسم والفعل والعادة. ىي إحدى من عن

يعين نظام الصوت ونظام الصرف ونظام النحو ونظام الدلل، من أجل ذلك 
جييب أن يعرف كلمات من  بيةأى لغة الغر  شخص يريد أن يعلم اللغة األجنبية

 4اللغة قبل أن يعرف الناحية األخرى منها.
 تقسيم ادلفردات (ج

 تقسيم ادلفردات من نظر ادلعىن :
 صبح الئق. حنو إسم وفعل.ه ادلفردات تكون الكتابة أن تكلمة جوىرة : ىذ (1

 اإلسم : مادل على معىن غًن مقرتن بزمان معٌن. حنو مساء، أرض، مشش.

                                                           
، )العربية السعودية : مكتبة ادلملكة العربية السعودية، ، مذكرة الدورة التربوية القصيرةزلمد منراج عبد احلافظ 2

  .8ه(، ص.  4442
 491(، ص. 4989)مصر : جامعة ادلنصورة،  ،، تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة  3

4
 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Maryudin, Modul Pembelagaran Bahasa Arab, 

(Jakarta : Dirjen Dikti-Depdiknas, 2012), hlm. 221  
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ثالثة، ادلاضى واحلال الفعل : مادل على حدث مقرتن وضعا بأحد األزمنة ال
 وادلستقبل.

 وينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام :
ث وقع يف الزمان الذي قبل زمان فعل ادلاضى : مادل على حد( ال-أ

 التكلم، حنو : كتب، ذىب، فتح.
( الفعل ادلضارع : مايدل على حدث يف زمان التكلم أو بعده، حنو: -ب

 يقرأ، يذىب.
( فعل األمر : ما يطلب بو حدوث شيئ يف اإلستقبال، حنو اذىب، -ج

 5اكتب.
كلمة وظفي : ىذه الكلمة تقعد و توحد ادلفردات و اجلمل ألجل أن  (2

تصبح تصرحيا جيدا يف الكتابة. حنو حرف اجلر و أدوات اإلستفهام و غًن 
 ذلك.

كلمة مركبة : ىذه ادلفردات ال تستطيع أن تقوم وحدىا، ولكن تدمج بكلمة  (3
دلعىن ادلختلف. حنو كلمة رغب دبعىن حب حٌن الكلمة األخرى لتكوين ا

تلتحق بكلمة يف فتصبح رغب يف. ودلا متبع بكلة عن فتصبح رغب عن 
 بعىن عاف أو ال حيب.

 : تقسيم ادلفردات من نظر اإلستخدام
كلمة مألوف : ىذه ادلفردات تستعمل مرارا يف األخبار، إما حوار و كتابة  (1

 سطة القراءة.بل طادلا تسمع وتعرف بوا
زينة الكلمة لكن دلاما. ىي تعرف ة رلهول : ىذه ادلفردات تستعمل كخكلم (2

 6من كتب وتصبح أن مراجع يف تأليف الرسالة أو البحث.

                                                           
  46-44(، ص. 2117دار الكتب العلمية، )لبنان :  ،القواعد األساسية للغة العربية، امحد اذلامشي 5
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 األسس يف اختيار ادلفردات (د
ادلفردات ينبغي لألستاذ أن يستعد ادلفردات ادلناسبة حيتاج الطالب. يف تعليم 

ىو جيب أن يطبق قواعدا و معيارا يف إختيار ادلفردات الواضحة. أما قواعد يف 
 اختيار ادلفردات فهي :

 ((frequencyالتواتر  (1
التواتر ىو اختيار ادلفردة تكرار وكثًنا ما استعماذلا لدي الطالب. 

ت من ادلدرسة )فصل، مدرس،قلم(، أو العائلة )أب، أم، إبن، مثل ادلفردا
 بنت( وغًنىا.

 range)) التوزع (2
التوزع ىو اختيار ادلفردة ادلستخدمة يف أكثر من بلد عريب ليس 

 بلد بلد واحد. أخذ األستاذ ادلفردات اليت تستخدم يف معظم البالد العربية.
 (availability) ادلتاحية  (3

اختيار ادلفردة ادلناسبة وذلا معىن معٌن و زلدود. وادلثال ادلتاحية ىي 
منها ادلفردات يتعلق يف الرتبية، "الطريقة" حقيقة دبعىن شارع، ولكن يف الرتبية 

 دبعىن كيفية التعليم.
 (familiriarity) األلفة (4

األلفة ىي اختيار ادلفردة اليت مألوفة عند الطالب وجيتنبها النادرة 
 ، مثل "صديق" مألوفة من "خليل" مع أهنما يف نفس ادلعىن.يف استخدامها

 (coverage) الشمول (5

                                                                                                                                        
6
 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung : 

ITB, 1996), hlm. 43 
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 الشمول ىو اختيار ادلفردة  اليت تشمل على عدة رلاالت عند
، يف بيت اهلل مل" ألن "بيت" مستخدالطالب، مثل "بيت" أمشل من "منز 

 ل".بيت ادلال وال يف مفردة "منز 
 (significance) األمهية (6

عند الطالب يف  ة ىي اختيار ادلفردة اليت أكثر أن حيتاجاألمهي
 استخدامها من ادلفردة العامة اليت قد الحيتاجوهنا.

  العروبة (7
العروبة ىي اختيار ادلفردة نصيب من ادلفردة العربية، مثل خيتار 

 7األستاذ "ىاتف" يف شرح وسيلة اإلتصال.
 األغراض يف حفظ ادلفردات (ه

 8وأما األغراض يف حفظ ادلفردات العربية فهي :
 أن يكون الطالب لو مفردات عربية كثًنة. (4
 يستطيع الطالب أن يفهم القرآن واحلديث كمصدر اإلسالم. (2
 يستطيع الطالب أن يفهم الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية ادلكتوبة بالعربية. (3
يستخدم الطالب اللغة العربية كألة مساعدة على مهارات أخرى لرتقية ادلؤىل  (4

 يف اللغة العربية.
 داتالعوامل ادلؤثرة يف حفظ ادلفر  (و

 أما العوامل ادلؤثرة يف عملية حفظ ادلفردات كثًنة، منها :
حيفظ بسرعة وأخرون ببطئ وذلك ألن قدرة القدرة على احلفظ، فبعضهم  (1

 الطالب سلتلفة.

                                                           
7
 591-591. تعليم العربية....، صرشدي أمحد طعيمة،  

8
 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan 

Bahasa Arab, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 189-190. 
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نسبة الذكاء اليت تؤثر يف الفهم. وىذه تؤثر بدورىا يف سرعة احلفظ أو بطئو.  (2
عة، وضده لطالب بالذكاء ولطالب بالذكاء احلسن ىو حيفظ ادلفردات بسر 

 السيئة ىو حيفظ ببطئ.
مدى احلفظ، أى مقدار ما يستطيع حفظو يف ادلرة الواحدة. وختتلف طالب  (3

 عن زميلو يف ذلك ادلقدار.
طرق احلفظ، فالطريقة للحفظ سلتلفة لكل طالب. ولذلك يسهل على كل  (4

 طالب احلفظ بالطريقة اليت تناسبو.
 9.تمام بالدرسدرجة اإلنتباه واإلى (5

وقد ذكر يف كتاب التوجيو يف تدريس اللغة العربية أن العوامل ادلساعدة على سرعة 
 احلفظ كثًنة، منها :

لطالب يف إرادة احلفظ، بغًن إرادة احلفظ وتعمده ال يتم احلفظ. وىي كالدافع ا (1
 احلفظ.

حب ادلفردة احملفوضة، فكلما كانت ادلفردات ادلراد حفظها زلبوبة هتواىا نفوس  (2
 كان أيسر على احلفظ. وىذا أيضا كالدافع.  –الطالب 

 10تكرار احلفظ، فكلما تكرر حفظ ادلفردة زاد دتكنا يف الذاكرة. (3
 فهم القراءة  .2

 تعريف الفهم (أ
الفهم ىو نصيب من والية ادلعرفية توجد يف سياق البلوم. قد يقال 
الشخص أن يفهم اإلخباري إذا يكون أن يشرح مرتٌن برتكيب الكلمة نفسو. لعب 

                                                           
 343-342، ص. ، اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسهعبد العزيز عبد اجمليد  9

المعلم والوجه والباحث في طرق التدريس  التوجيه في تدريس اللغة العربية كتاب زلمد علي السمان،  41
 481(، ص. 4983، ، )قاىرة: دار ادلعارفاللغة العربية
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ة دورا مهما حٌن يقرأ، السيما ألن الذاكرة دتلك اإلستطاعة ادلتحددة. من ذاكر 
نتيجة البحث تدل أن القارئ الذي ديلك نشر الذاكرة الكبًنة فيستطيع أن ديثل 
الكلمة الغريبة بسرعة. أما الشخص الذي يقدر أن خيتفظ بكثرة ادلادة يف ذكريات 

ل أن مهارة القراءة  تعتمد على  فأسرع وصحيح يف فهم الكلمة ادلركبة. ىذا يد
 11كفاية ادلعلومات.

فهم  لغة الكتابة.فهم القراءة تدبًن لتنقيب و وبين ادلعىن من خالل ال
توصيل ادلادة ادلكتوبة دبا قد عرف ويريد أن يعرف القارئ. ىو  القراءة ىو وضع

قدرة القارئ يف تذكًن نفس القراءة عن ادلوضوع احملدود. ومث ىو النشاط يسعى 
لتفسًن اخلرب وتوصيل اإلعالم احلديث دبا قد يعرف، ويوجد اإلجابة على السؤال 

. فهم القراءة ىو حبث عن ادلعىن باستعمال عناصر يف القراءة، مثال  12من ادلكتوب
كلمة ماىية وفكرة وموضوع وغًنىا ومث موجو خبلفية ادلعلومات لدي القارئ عن 

 13ادلوضوع مقابل.
بناء على ذلك فيستنتج أن فهم القراءة ىو النشاط الذي ينقر ويبىن 
ادلعىن من كل الكلمة حبيث أن جييء اإلخباري احلديث للقارئ ويقدر أن جييب 

 السؤال ادلظهور من ادلكتوب.
 عوامل تأثًن فهم القراءة (ب

 م عاملٌن مرتبط فهما :عوامل تأثًن فهم القراءة تقس
  عامل الداخليال (1

                                                           
11

 Mulyono Abdurrohman, Anak Berkesulitan Belajar Teori, Diagnosis, 

dan Remediasinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 158.  
12

 Abdul Razak, Membaca Pemahaman Teori dan Aplikasi Pengajaran, 

(Pekanbaru : Autografi, 2007), hlm. 9  
13

 Meithy Djiwatampu, Membaca untuk Belajar, (Jakarta : Balai Pustaka, 

2008), hlm. 39  
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عامل الداخلي يشمل ذكاء ورغبة وموقف ودافع وأىداف القراءة. 
القارئ يورط عامل الذكاء ألن حقيقة يقرأ ىو وضع التفكًن. عناصر التفكًن 
اليت تورط يف وضع القراءة ىي يذكر ويفهم وخيتلف ويقارن ويوجد وحيلل 

ة. عامل الذكاء األخر ىي رغبة وأىداف من وينظم ويطبق ما يف القراء
القراءة. شخص ديلك الرغبة واىتماما مرتفعا على القراءة فطبعا سيحصل 

 الفهم األفضل على ادلوضوع احملدود.
 

 عامل اخلارجيال (2
عامل اخلارجي يشمل وسائل القراءة وصعوبة القراءة وبيئة وخلفية 

اءة. مثل من وسائل القراءة اإلجتماعي واإلقتصادي وعادة ودأب من القر 
إضاءة النقص سيؤثر النتيجة من القراءة. أما خلفية اإلقتصادي ادلرتفع 
منحرف توفًن الوسائل الوايف، فتكوين العادة للقراءة. ومث العادة سيؤثر كفاءة 

  14وتدريب من القراءة.
 طبقا لقول تيياتري، فهم القراءة يؤثر عوامل منها مخسة عوامل مهمة فهي :

 إستخبارات يف حتليل (1
بكثًن من البحث يقبل هبذه األثر على فهم القراءة. شخص مهٌن 

 يف القراءة يستطيع أن يدفق طاقة ادلعلومات ليؤدي إىل نشاطو األخر.
 ادلعلومات السابقة (2

يف دتوين تعليم القراءة. ىو يشمل ادلعلومات عن  ىذا العامل يتدخل
 ادلفردات وادلعلومات األساسي وادلعلومات عن الرتكيب النص.

 دافع ودأب (3
                                                           

14
 Nurhadi, Membaca Cepat dan Efektif, (Malang : Sinar Baru, 2008), hlm. 

13  
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نشاط يف القراءة يقوم باستمرار ىو دترين واختبار جيد لنيل الفائدة 
من القراءة. الطالب الذين يشعرون سهال للقراءة سيوجد إرتفاع الرغبة يف قراءة 

خر، وأما الطالب الذين حيصلون صعوبة ىم ال يشعرون اخلًنات يف القراءة األ
 فينقص الرغبة. 

 كفاءة ادلعلومات ادلرتفعة (4
البحث يدل على أن القارئ اجليد والنشيط يقدر أن يبلغ النتيجة 
عن الوضع من النص. وىو يقدر أن حيسم بسهولة شيئ مهم وضده. القارئ 

 ريب دبادة ما يقرأ.ماىر يف هتاون ادلعىن الغ
 مشارفة ادلعلومات (5

القارئ اجليد سيقوم بإرصاد على فهمو. ىم يستخدمون 
اإلسرتاتيجي احملدود يف القراءة مثل يستعمل الفهم العام واختيار القراءة 
وختتصر ويكرر النبأ الذي حيتاج. القارئ ادلعاكس المبال ألن ديكن أزمة الرشاد 

 15يف القراءة.ومهم على شيئ يؤثر النشاط 
 فهم القراءة اتمؤشر  (ج

 يستطيع الطالب أن يتقن ادلفردات جيدا، مرادف وضدىا. (1
 ئيسية من الفقرة.يستطيع الطالب أن جيدوا فكرة ر  (2
 يستطيع الطالب أن يكامل اجلملة بكلمة مناسبة. (3
 يستطيع الطالب أن جيمل القراءة. (4

 
 الدراسة السابقة  .ب

 قد استفاد الباحث يف ىذا البحث ما تتعلق هبذا ادلوضوع منها :
                                                           

15
 Singgih Gunarsa, Bunga Rampai Psikologi Perkembangan : dari Anak 

sampai Usia Lanjut, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 48-49  
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 ( يف كلية الرتبية جا معة وايل سوجنو73244144البحث الذي كتبتو ليلة الفطرية ) .1
اإلسالمية احلكومية مسارانج حتت ادلوضوع تنفيذ طريقة التدريب يف تعليم ادلفردات 

 –للتالميذ يف الصف السادس دبدرسة نور اذلداية اإلبتدائية اإلسالمية توجو 
 مسارانج.

وأىداف ىذا البحث ىي دلعرفة تنفيذ طريقة التدريب يف تعليم ادلفردات، 
الصف السادس دبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية وموضوع ىذا البحث ىو التالميذ يف 

 مسارانج. -توجو
ونتائج من ىذا البحث : إن تنفيذ طريقة التدريب يف مدرسة نور اذلداية 
اإلبتدائية اإلسالمية توجو مسارانج ىي قرأ ادلعلم ادلفردات دبعناىا اليت كانت يف 

التالميذ التباعو  القراءة بلفظ صحيح وفصيح مث يشرحها ادلعلم مع ترمجتها ويأمر
وحفظ ادلفردات تكرارا ومث إعطاء التمرينات والتدريبات ويقوم ادلعلم بالتقومي مثل 

 حفظ ادلفردات.
ىذا البحث سلتلف بالبحث الذي كتبو الباحث. ويف ىذا البحث يريد 
الباحث أن يدل تنفيد طريقة التدريب يف تعليم ادلفردات، وحبث األن يريد الباحث 

لية برنامج حفظ ادلفردات. ولكن بينهما توجد التساوي يعين يف مباحثة أن يعرف فعا
 ادلفردات عن التعليم وحفظ ادلفردات.

( يف كلية علوم الرتبية والتدريس 19421212البحث الذي كتبتو خليفة ادلفيدة ) .2
جامعة سونان كاليجاجا حتت ادلوضوع مشكالت حفظ ادلفردات يف تعليم اللغة 

 ة نور األمة ادلتوسطة اإلسالمية كوتا جيدي جوكجاكرتا.العربية دبدرس
دلشكالت حفظ ادلفردات يف تعليم اللغة وأىداف ىذا البحث ىي دلعرفة 

 العربية دبدرسة نور األمة ادلتوسطة اإلسالمية كوتا جيدي جوكجاكرتا.
حفظ ادلفردات يف تعليم اللغة ونتائج من ىذا البحث : أن ادلشكالت 

ىي يشعر  نور األمة ادلتوسطة اإلسالمية كوتا جيدي جوكجاكرتا العربية دبدرسة



05 
 

الطالب صعوبة يف فهم قراءة اللغة العربية، إما ترمجة وال قراءة. جبانب ذلك مشكلة 
اخرى ىي يسكن الطالب يف البيئة ادلزدحم، وعدم الوسائل اجليد الذي يساعد يف 

 تعليم اللغة العربية.
كتبو الباحث. ويف ىذا البحث يريد   ىذا البحث سلتلف بالبحث الذي

الباحث أن يعرف ادلشكالت حفظ ادلفردات، وحبث األن يريد الباحث أن يعرف 
فعالية برنامج حفظ ادلفردات. ولكن بينهما توجد التساوي يعين يف مباحثة ادلفردات، 
أن حفظ ادلفردات يساعد الطالب يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية دبسكن ادلدرسة، 

 وادلشكلة حفظ ادلفردات ىي يسكن الطالب يف البيئة ادلزدمحة.
( يف كلية الرتبية جامعة وايل 413244144البحث الذي كتبتو سيت أمساء احلسىن ) .3

سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج حتت ادلوضوع فعالية استخدام طريقة "احملاكة 
"ب" يف مدرسة مفتاح العلوم واحلفظ" لرتقية حفظ ادلفردات لتالميذ الصف الثامن 

 ادلتوسطة اإلسالمية كارجنان بوجونيغارا.
وأىداف ىذا البحث ىي دلعرفة فعالية استخدام طريقة "احملاكة واحلفظ" 
لرتقية حفظ ادلفردات لتالميذ الصف الثامن "ب" يف مدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة 

 اإلسالمية كارجنان بوجونيغارا.
إن استخدام  طريقة "احملاكة واحلفظ" فعال لرتقية  ونتائج من ىذا البحث :

حفظ ادلفردات لتالميذ الصف الثامن "ب" يف مدرسة مفتاح العلوم ادلتوسطة 
اإلسالمية كارجنان بوجونيغار. ىذا احلال يدل دبتوسط قيمةالتعلم اليت يعطي التدريس 

يت ال يعطي من قيمة التعلم ال 84,77باستخدام طريقة احملاكة واحلفظ أعلى ىو 
 .75,74التدريس باستخدام طريقة ادلخاكة واحلفظ ىو 

ىذا البحث سلتلف بالبحث الذي كتبو الباحث. ويف ىذا البحث يريد 
الباحث أن يعرف فعالية استخدام طريقة "احملاكة واحلفظ" لرتقية حفظ ادلفردات، 

ية فهم قراءة وحبث األن يريد الباحث أن يعرف فعالية برنامج حفظ ادلفردات يف ترق
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اللغة العربية. ولكن بينهما توجد التساوي يعين يف مباحثة ادلفردات ويعرف فعالية، 
 ألن فعالية برنامج حفظ ادلفردات.حبث القدمي فعالية طريقة احملاكة واحلفظ وحبث ا

 
 اإلفكار التفكًن .ج

التعليم ىو شيئ مهم يف حيات الناس. ىو عمل من الناس لبناء شخصيتهم 
اسب بالقيم يف اجملتمع والثقافة. مث الشكل من التطبيق التعليم فهو التعلم. التعلم ىو ين

نشاط يستطيع أن يفطر التحويل الدائم وطريقة حتصيل على ادلعلومات. من الطرق اليت 
تقام بشخص يف التعلم فواحد منها ىو تعلم احلفظ. ىو نشاط تضمٌن ادلواد يف الذاكرة 

 عند احلاجة.لكي يقدر أن يستعيد 
كل شخص يوجد ادلشكلة يف نشاط التعلم إضافة إىل شخص يريد أن يعلم  

اللغة األجنبية، فيجيب على تعريف اللغة إما الكتابة والنطق وادلعىن. ادلشكلة الرئيسية يف 
تعلم اللغة األجنبية فهي ضحالة ادلعىن. ذلذا جيب على شخص يتقن ادلفردات عندما يريد 

. واحد من الطرق يف اتقان ادلفردات ىو حبفظ، النو يستطيع أن يفهم أن يستعمل اللغة
 ويستعمل اللغة األجنبية جيدا.

ىو واحد من مسكن  قدس 2مسكن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
ديلك برنامج حفظ ادلفردات للطالب. الربنامج معد للطالب يصبح نشيط وماىر 

 فهم قراءة األجنبية كاللغة العربية. إلكتساب اللغة األجنبية حصوصا يف
حسبما قال الطالب يف ادلسكن، حفظ ادلفردات يفيد ويؤثر يف فهم قراءة  

اللغة العربية كدرس يف الفصل. احلفظ الذي يؤدي إىل رتيب أسبوعيا يستطيع أن يساعد 
يقول الطالب يف ترقية فهم قراءة األجنبية السيما اللغة العربية. ولكن من ناحية أخرى 

الطالب أن حفظ ادلفردات ينظر كما واجبة إضافية ومل ديلك تأثًن اإلجيايب يف ترقية فهم 
 قراءة اللغة العربية.
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وفقا للباحث برنامج الذي قد حيدث حوايل سبعة سنوات ىو الربنامج اجليد  
ن لرتقية كفاءة الطالب يف إتقان اللغة األجنبية خباصة يف فهم قراءة اللغة العربية. لك

 الباحث مل يعرف قطعا عن برنامج حفظ ادلفردات من صنف فعال أو ضده.
فهم  بناء على ذلك يريد الباحث أن يعرف درجة فعالية من الربنامج يف ترقية 

 تصوير كما يلي :قراءة اللغة العربية. واإلفكار التفكًن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يشعر الطالب صعوبة يف يف تعليم اللغة العربية، ألهنم ال يعرفون ادلعىن. ىم ال 
يفهمون ماذا قرأ من القراءة. ىذا احلل يسبب الطالب يوجدون أزمة الرغبة يف تعليم اللغة 

ربيةعتعلم اللغة ال  

 أزمة الرغبة، ألن اليعرف ادلعىن

 برنامج حفظ ادلفردات

 رغبة مرتفعة ترقية فهم قراءة اللغة العربية
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كالت نظر الباحاث إىل برنامج حفظ ادلفردات يستطيع أن يساعد العربية. ويف حل ادلش
 الطالب يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية وينمو رغبة مرتفعة يف تعليم اللغة العربية. 

 

 فرضية البحث .د
1. ((Ho  فعال يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية يف غًن برنامج حفظ ادلفردات : أن

-2147قدس يف سنة دراسية  2إلسالمية احلكومية مسكن مدرسة الثانوية ا
2148. 

2. (Ha أن : ) برنامج حفظ ادلفردات فعال يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية يف مسكن
 .2148-2147قدس يف سنة دراسية  2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
 نوع البحث .أ

يؤدي إىل فئة Pre Experimental Designيستخدم ىذا البحث مبنهج
 Preفهي اليت حتصل برنامج حفظ ادلفردات يف مسكن ادلدرسة. ادلنهج الذي يستخدم فهو 

Experimental Design بنوع البحثone Group Pre Test-Post Test يعين
التجربة تسمي نوع البحث الذي يؤدي إىل ادلراقبة مرتني مها قبل التجربة وبعدىا. ادلراقبة قبل 

pre test  وبعدهpost test  .: أما التصوير كما يلي 
 بعد التجربة برنامج قبل التجربة فئة

 T1 X T2 التجربة

 التقرير :
 T1 اختبار ما قبل =(pre test)

 T2 اختبار آخر =(post test) 
  X برنامج حفظ ادلفردات = 

 مث عملية البحث يستطيع أن يشرح يف ىذه اذليئة :
  

 
 
 

 

 برنامج حفظ ادلفردات

 اختبار آخر

 موضع

 نتيجة البحث

 اختبار ما قبل
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 وقت البحث ومكانو .ب
 الثانوية ادلدرسة مسكن يف تالبيانا جيمع أن الباحث يريد البحث ىذا يف

 حىت سبتمرب 9 تاريخ ففي البحث وقت أما و. م ۲١٠٧ سنة قدس 2 احلكومية اإلسالمية
 . ۲١٧٧ كتوبرأو  ٠
 رلتمع األحصائى والعينة .ج

 اجملتمع .1
. ويف ىذا البحث، اجملتمع ىو الطالب يف 1اجملتمع ىو كل فاعل يف البحث 

قدس يف سنة دراسية  2اإلسالمية احلكومية الصف العاشر مبسكن ادلدرسة الثانوية 
 عدة ستني طالب من فصلني. 2١٠2-2١٠2

 العينة .2
ىي طريقة العينة  طريقة الختيار العينة 2العينة ىي نصيب من اجملتمع.

يعين طريقة الختيار العينة عمال  (Purposive Sampling)األىداف 
 حبساب الباحث. والعينة يف ىذا البحث ىي عدة ثالثني طالب من فصل وحده.

 
 متغريات البحث .د

متغري البحث ىو موضع البحث أو شيء الذي يصبح القمة من البحث. متغري 
 3متغري ادلستقل ومستغري ادلقيد :البحث يقسم إىل متغريين فهما 

 
 

                                                           
1
 S. Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 173 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D), (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 118  
3
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 61 
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 متغري ادلستقل .1
متغري ادلستقل ىو متغري يؤثر ويسبب أن يهل متغري ادلقيد. ويف ىذا 

 البحث متغري ادلستقل ىو برنامج حفظ ادلفردات.
 متغري ادلقيد .2

ة من متغري ادلستقل. ويف ىذا البحث متغري ادلقيد ىو متغري متأثر وتبع
 متغري ادلقيد ىو ترقية فهم قراءة اللغة العربية.

 
 طريقة و آلة مجع البيانات .ه

 طريقة مجع البيانات .1
 طريقة ادلشاىدة (أ

ىذا البحث يراقب نشاط الطالب حني برنامج حفظ ادلفردات 
 و خمتلف.حيدث. ىذه الطريقة هتدف لتعريف ىل الربناج يقام جبيد أ

 طريقة التوثيق (ب
ىي طريقة مجع البيانات الكتساب البيانات تكون منها ادلذكورة 

. 4النسخة والكتب واجلرائد واجملالت وغريىا اليت تدل على البيانات الواقعة
تمع اإلحصائي ويستخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل أمساء الطالب من اجمل

 والعينة وكتاب ادلفردات الذي كتب الطالب قبل حفظو.
 

 طريقة اإلختبار (ج
مترين ىو ألة أو عملية تستخدم أن تعرف وتقيس شيئا بطريقة تنظيم 
قد مقرر. ويف ىذا البحث يستخدم الباحث اختبارا لقيس ترقية كفاءة فهم 

                                                           
4
 S. Arikunto, Prosedur Penelitian,…., hlm. 158 
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كن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية قراءة اللغة العربية ويعرف فعالية الربنامج يف مس
 قدس. 2احلكومية 

 آلة مجع البيانات .2
 صفحة ادلراقبة (أ

صفحة ادلراقبة يف ىذا البحث ىي صفحة ادلراقبة للطالب. وأما 
 عملية تراقب على نشاط الطالب فهي :

 يقوم بربنامج حفظ ادلفردات جبيد (1
 يستطيع أن ينطق ادلفردة ومعناه بدقة (2
 أن يكون اجلملة ادلفيدة باستخدام ادلفردة حتفظ يستطيع (3

 البنود (ب
ىذا البحث يستخدم مترين الكتايب الذي حيتوي سؤاال حتليال حبيث 

 أن يقيس كفاءة فهم القراءة.
 

 اختبار ألة البحث .و
 الصدق .1

األلة  5الصدق ىو عيار يدل على درجة الصدق و الصحيح يف األلة.
بناء على ذلك، خيترب  6تقال الصدق إذا كان األلة تستطيع أن تكيل ادلكول.

فيجيب أن يقيس  قاألسئلة، مث خيترب الصد الصدق عن السؤال بتحليل الباحث
 مرتبطا بصيغة :

 
                                                           

5
 S. Arikunto, Prosedur Penelitian…, hlm. 211 

6
 Sukardi, Metodologi Peneletian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 79  
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 تقرير :
 pbis درجة الصدق = 

Mp  =معدل احلسايب الكلي لألجوبة الصحيحة من كل سؤال 
Mt=معدل احلسايب الكلي 
St=احنراف معيار الكلي 
p=صحيحا من كل سؤال نسبة الطالب الذين أجابوا 

q=الطالب الذين أجابوا خطأ من كل سؤال نسبة 
 

حلظة ادلنتج. حيسب  rمن احلساب بدرجة اجلدول  rxyمث تقارن القيمة 
جدول rxy<rىي مجع ادلوضع. إذا كان  nو  %5مبستوى األمهية جدول rالدرجة 

 وعليو ادلعامل غري األمهية.جدول rxy> rفتقال أن البنود ىي الصدق. ودلا 
 دق يؤول لتعبري معيار الصدق. وادلعيار فهي :درجة معامل الص

 
 ادلعيار (r11معامل ارتباط )

0,00 – 0,20 
 قبيح

0,21 – 0,40 
 ناقص

0,41 – 0,60 
 كاف

0,61 – 0,80 
 جيد

0,81 – 1,00 
 ممتاز
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 الثبات .2
الثبات ىو درجة مطابق أو استقرار األلة. واأللة تقال الثبات متلك قيمة 

ويف ىذا البحث ، جيتهد الباحث أن يقيس  7دلوضع أو اادلكول.مطابقة يف قيس ا
 :KR-21درجة ثبات األلة بصيغة 



r11 = (
 

   
) (

    ∑  

  
) 

 تقرير :
r11  =الثبات 
 اإلحنراف ادلعياري=    
p  =يحاصح الذين أجابوا نسبة الطالب 
q   =خطأ الذين أجابوا نسبة الطالب 
 عدد األسئلة=   
 اإلحنراف ادلعياري= 
 

 مستوى الصعوبة .3
جبانب نال الصدق والثبات اجليد فيحتاج السؤال اجليد أيضا، يكون 
معادلة من مستوى الصعوبة السؤال. ادلعادلة ىي تصنيف السؤال يف فصل السهل 

للطالب نسبيا. تستطيع مستوى الصعوبة أن تعرف والوسطى والصعوبة اليت تعطي 
 8بصيغة كالتايل :

   
  
 

 
                                                           

7
  Sukardi, Metodologi Peneletian Pendidikan…, hlm. 127 

8
  Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Press, 

2009), hlm. 372 
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 تقرير :

P قائمة صعوبة: 
NP عدد ادلختربين الذين جييبون األسئلة صحيحا : 

N االختبار : عدد مجع ادلختربين يف 
 وأما معيار درجة صعوبة فهي :

 () سؤال صعب  0,30-0,00 (أ
 ) سؤال متوسط ( 0,70-0,31 (ب
 ( سهلؤال س)  1,00-0,71 (ج

 اختبار طاقة التمييز .4
طاقة التمييز من السؤال ىي كفاءة السؤال ليعرف قوة السؤال يف تفريق 

عدد يدل على  9رة خفيفة.بني طالب الذين لديهم قدرة عالية والذين لديهم قد
. يف تعيني قائمة مميزة D”(Discrimination)“درجة صعوبة ىي مؤشر التمييز 

 بصيغة :

  
  
  
  
  
  
        

 تقرير :
D مؤشر التمييز : 

BA  :عدد ادلختربين يف اجملموعات العالية الذين أجابوا السؤال صحيحا 
JA عدد من ادلختربين على اجلماعة األعلى : 
BB الذين أجابوا السؤال صحيحا دانية: عدد ادلختربين يف اجملموعات ال 

                                                           
9
 N. Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Rosda 

Karya, 2011), hlm. 141  
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JB  :عدد من ادلختربين على اجلماعة األدىن 
PA ذين أجابوا السؤال صحيحا: نسبة ادلختربين يف اجملموعات العالية ال 
PB  ادلختربين يف اجملموعات الدانية الذين أجابوا السؤال صحيحا: نسبة 

 أما معيار مؤشر التمييز فهي :
 () قبيح    D ≤ 0,00 (أ
 () ناقص  D ≤ 0,20 > 0,00 (ب
 ( ) كاف D ≤ 0,40 > 0,20 (ج
 ( ) جيدD ≤ 0,70 > 0,40 (د
 تاز () ممD ≤ 1,00 > 0,70 (ه

 
 
 

 طريقة حتليل البيانات .ز
 اختبار احلياة الطبيعية .1

تستخدم اختبار احلياة الطبيعية ان تعرف توزيع البيانات الطبيعية أو ضده. 
. مث تدبري (Liliefors(ويف ىذا البحث اختبار احلياة الطبيعية ىي اختبار ليلفروس 

 اختبار ليلفروس كما يلي :
 الفرضية (أ

H0 ة من اجملتمع الذي توزيع الطبيعي= العين 
H1 العينة ليس من اجملتمع الذي توزيع الطبيعي = 

 اختبار اإلحصائي (ب
L0  أقصى =|F (zi) – s (zi)| 
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zi=
    

 


 تقرير : 
zi  قيمة اخلام إىل =i 
xi  بيانات العينة إىل =i 

F (zi)  =P (z   zi)  
F (zi) =  

                عدة

 
 

 0,05(= )مستوى الداللة  (ج
 ىي حجم العينة. n{    L|L > L }(=DK)ادلناطق احلرجة (د
 اختبار القرار (ه

H0  مرفوض إذاL0 تقع يف مستوى الداللة 
 استنتاج  (و

 مقبول. H0العينة من اجملتمع الذي توزيع الطبيعي إذا  (1
 10مرفوض. H0 العينة ليس من اجملتمع الذي توزيع الطبيعي (2

 
 اختبار الفرضيات  .2

غة اختبار الفرضيات تستعمل على بيانات يف ترقية فهم قراءة اللغة الل
: Ho)).ر األخريف اإلختباكل طالب العربية، فهي البيانات من القيمة الوسطية  

أن برنامج حفظ ادلفردات غري فعال يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية يف مسكن 
فهو  2١٠2-2١٠2قدس يف سنة دراسية  2ة مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي

: أن برنامج حفظ ادلفردات فعال يف ترقية فهم  (Ha). 27القيمة الوسطية أقل من 

                                                           
10

 Syah D & Supardi, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Gaung 

Persada Press, 2009), hlm. 67  
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قدس يف سنة  2كن مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قراءة اللغة العربية يف مس
 .27فهو القيمة الوسطية أكثر من  2١٠2-2١٠2دراسية 

 11الصيغة اليت تستخدم فهي : 
 

   
 ̅    
 

√ 

 

 : تقرير
t  القيمة =tحساب 
 يف االختبار الثاين طالب ع= متوسط حسايب من مج̅ 
  = معيار الفرضية 
s  =اإلحنراف ادلعياري 
n مجيع الطالب = 

مرفوض وىو برنامج حفظ ادلفردات  H0=  جدولt >حساب tإذا كانت 
فعال يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية يف مسكن مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

مقبول ىو  H0=  جدولt <حساب t. ولكن 2١٠2-2١٠2قدس يف سنة دراسية  2
برنامج حفظ ادلفردات غري فعال يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية يف مسكن مدرسة 

 .2١٠2-2١٠2قدس يف سنة دراسية  2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 

 (N-Gain)اختبار أنغني  .3
-pre test)ىي فرق يف القيمة اختبار ما قبل وبعده (N-Gain)أنغني 

post test،)  حساب األنغني تستعمل يف تعريف ترقية كفاءة فهم قراءة اللغة
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  N. Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengaja…, hlm. 239 
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العربية، ومن القيمة فظهر فعالية برنامج حفظ ادلفردات. برنامج حفظ ادلفردات 
. ىذا اإلختبار يقام بفصل 0,30 من األنغني ىذا البحث عندما  الفعالية يف

 12: التجربية يف جانب ادلعريف، بصيغة ىي
 

تمرينال األول نتيجة  تمرينال الثاين  نتيجة 
نتمريال األول النتيجة القصوى نتيجة 

   

 تقرير : 
تمرينال الثاين  (post testskor)= نتيجة 
تمرينال األول  (pre testskor)= نتيجة 

 (skor maksimum)القصوى = النتيجة
 مث اكتساب القيمة من األنغني تصنيف على ثالثة فئات فهي :

 
 معايري مؤشر

0,70<g<1,00 ارتفاع 
0,30<g<0,70 معتدل 
0,00<g<0,30 منخفض 

 
 

 معيار اكتمال التعلم .4

                                                           
12

 R.R Hake, Analyzing Change/Gain Scores, (Dept. of Physics Indiana 

University, 2009), diunduh dari http://www.physics.indiana.edu, tanggal 13-04-

2017. 

http://www.physics.indiana.edu/
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قدس  2معيار اكتمال التعلم يف مدرسة الثانوية الإلسالمية احلكومية 
مقياس لشرح فعالية برنامج حفظ ادلفردات. فأما معيار اكتمال التعلم يف درس اللغة 

 العربية :
 

 معايري متوسط اختبار أخر
X   8,00 فعال 
X < 8,00 غري فعال 

 
إذا كانت قيمة أكثر من معيار اكتمال التعلم فربنامج حفظ ادلفردات ىو 
فعال، ولكن قيمة أقل من معيار اكتمال التعلم فربنامج حفظ ادلفردات ىو غري 

 فعال.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث وتحليله

 
ة برنامج حفظ املفردات يف ترقية فهم قراءة يقدم هذا الباب نتائج البحث عن فعالي 

 2  للطالب يف الصف العاشر يف مسكن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة اللغة العربية
للطالب قبل التجربة وبعدها  قدس. قام ااباحث هبذا البحث الكمي حبسب زيادة النتيجة

ب عن الربنامج ويبصر الرغبة يف التعلم اللغة )برنامج حفظ املفردات(.والثاين ملعرفة إجابة الطال
 العربية.

 
 توصيف البيانات .أ

 one بنوع البحثPre Experimental Design هذا البحث مبنهج يستخدم

Group Pre Test-Post Test يعين نوع البحث الذي يؤدي إىل املراقبة مرتني مها قبل
قدس  2سة الثانوية اإلسالمية احلكومية . قام الباحث بالبحث مبسكن املدر التجربة وبعدها

هي عدة  والعينة يف هذا البحث. 2103-2102يف الصف العاشر يف السنة الدراسية 
 ثالثني طالب من الصف العاشر "ب".

 
 الشهر/التاريخ

 سبتمرب -أوكتوبر الرقم النشاط
0 01 20 01 01 4 
      اإلختبار ( ما قبلpre-test) 0 
      2 برنامج حفظ املفردات 
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      ( اإلختبار األخرpost-test) 0 

 

 سبتمرب. قام الباحث باختبار ما قبل 4البحث يف التاريخ  هبذا بدأ الباحث 
(pre-test ملعرفة كفاءة الطالب يف فهم قراءة اللغة العربية. مث الباحث يشاهد برنامج )

سبتمرب. الباحث يالحظ و  01، و 20، 01، 01حفظ املفردات رابع مرات يف التاريخ 
حفظ املفردات حيدث. جيب على الطالب أن حيفظ يسجل املعلومات عندما برنامج 

 املفردات ويكّون اجلملة املفيدة من املفردات و يعرف مرادف وضدها.
أوكتوبر. قام الباحث باختبار األخر  0البحث يف التاريخ هبذا وينتهي الباحث  

(post-testملعرفة ترقية فهم قراءة اللغة العربية للطالب بعد أن حيصل ) حفظ  برنامج على
أو الدرجة للطالب قبل التجربة أي قبل حفظ  سيحسب و يقارن النتيجة املفردات. الباحث

املفردات وبعد أن قام حبفظ املفردات. من ذلك سيجد التحويل أو الزيادة يف فهم قراءة اللغة 
 العربية.
 

 حتليل األول .ب
 الصدق .1

بناء على التجرييب األسئلة صديقا أو من غري صديق. يستخدم الصدق ملعرفة 
،وتقال  0,388=  جدولrيوجد  %5، ومستوى األمهية هي N =26من األسئلة 

 . وأما النتيجة من احلساب فهي :0,388 > إحصاءrاألسئلة صديقا إذا 
     
 4.2اجلدول     

 نسبة مثوية جمموع رقم السؤال املعيار الرقم
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 الصدق .0

0 ،2 ،0 ،2 ،3 ،4 ،
01 ،00 ،04 ،01 ،
02، 03 ،22 ،24 ،
22 ،24 ،00 ،02 ،

02 ،03 ،41 

20 2222 % 

غري  .2
 الصدق

4 ،2 ،1 ،00 ،02 ،
02 ،04 ،21 ،20 ،
20 ،21 ،22 ،23 ،
01 ،00 ،04 ،02 ،

01 ،04 

04 4222 % 

 
 :0على سبيل املثال من حساب الصدق، رقم السؤال 

 4.0اجلدول     

ا
لرقما   رقم السؤال  شفرة 

0 (X) 

 النتيجة
 اإلمجالية
(Y) 

Y
2
 XY 

1 U-01 1 31 961 31 

2 U-23 1 24 576 24 

3 U-24 1 22 484 22 

4 U-06 1 19 361 19 

5 U-05 1 19 361 19 

6 U-08 1 18 324 18 

7 U-11 1 17 289 17 

8 U-17 0 17 289 0 

9 U-19 1 16 256 16 
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10 U-21 1 15 225 15 

11 U-10 0 15 225 0 

12 U-04 1 14 196 14 

13 U-09 0 14 196 0 

14 U-18 1 14 196 14 

15 U-16 1 13 169 13 

16 U-25 0 12 144 0 

17 U-03 1 11 121 11 

18 U-14 1 11 121 11 

19 U-20 0 11 121 0 

20 U-22 0 10 100 0 

21 U-13 1 9 81 9 

22 U-26 0 9 81 0 

23 U-07 0 8 64 0 

24 U-15 0 8 64 0 

25 U-12 0 6 36 0 

26 U-02 1 5 25 5 

 258 6066 368 16 جمموع

 

   

Mp = 
عدد من القيمة اليت جتيب السؤال صحيحا يف الرقم  
عدد الطالب الذين جييبون صحيحا يف الرقم              Mt = 

عدد من القيمة 
عدد الطالب  

       =     
  

                                                         =    
  

 

 = 16, 03                                                              = 14, 15 
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            P =  
القيمة التي تجية السؤال صحيحا في الرقم  

عدد الطالب
 

        =    
  

 

           = 0,62 

        q = 1          p = 1 – 0,62  = 0,38                                          

St = 

 

 
 

6066 
 

368 
2
 

= 5,74 

 

  26   

 

26 

        

                       

 
 

 0,388=  جدولN =21  ،r%،  2مستوى األمهية 
 هو الصدق. 0فيقال السؤال رقم جدول r >إحصاء rألن 

 
 الثبات .2

قامت الثبات بتعريف اإلحكام من اإلختبار الذي يعطي إىل املوضوع 
= جدول rو   r11= 0,7851بنود يوجد  41 النتيجة من احلساب الثبات فهي املساوى.

         

 

 
 

   
rpbi = 

16,13 
 

14,15 

 

0,62 

5,74 

 

0,38 

  
= 0,434 

        

          



23 
 

. وعلى سبيل املثال من  جدولr11  < rفيختتم أن األسئلة هي الثبات ألن 0,388
 : 0حساب الثبات رقم السؤال 

الصيغة : 

r11 = (
 

   
) (

    ∑  

  
) 

 املعيار :
 4.4اجلدول 

 املعيار املسافة
r11 < 0,2 راسب 

0,2 < r11 < 0,4 ولمقب  
0,4 < r11 < 0,6 جيد 
0,6 < r11 < 0,8 جيد جدا 
0,8 < r11 < 1,0 ممتاز 
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 ممتاز. يف املعيار  1,0-0,8القيمة من اإلرتباط تقع يف املسافة 

 مستوى الصعوبة .3
السهلة والوسطى يستخدم مستوى الصعوبة لتعريف درجة األسئلة يف املعيار 

 والصعوبة. بناء على حساب مستوى الصعوبة توجد تفصيال كالتايل :
 
 4.2 اجلدول    
 نسبة مثوية جمموع رقم السؤال املعيار الرقم

 الصعوبة .0

2 ،01 ،02 ،02 ،21 ،
24 ،22 ،21 ،23 ،
24 ،01 ،00 ،02 ،
02 ،01 ،02 ،03 ،

04 ،41 

04 4222 % 

 الوسطى .2

0 ،2 ،0 ،4 ،1 ،2 ،3 ،
4 ،00 ،00 ،04 ،02 ،

01 ،04 ،20 ،22 ،
20 ،22 ،00 ،04 

21 21 % 

 % 222 0 03 السهلة .0

 : 0وعلى سبيل املثال من حساب الثبات رقم السؤال 

   = P  الصيغة :
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 4.1اجلدول 
 الفرقة الثاين الفرقة األول

 قيمة شفرة الرقم قيمة شفرة الرقم
1 U-01 1 1 U-18 1 

2 U-23 1 2 U-16 1 

3 U-24 1 3 U-25 0 

4 U-06 1 4 U-03 1 

5 U-05 1 5 U-14 1 

6 U-08 1 6 U-20 0 

7 U-11 1 7 U-22 0 

8 U-17 0 8 U-13 1 

9 U-19 1 9 U-26 0 

10 U-21 1 10 U-07 0 

11 U-10 0 11 U-15 0 

12 U-04 1 12 U-12 0 

13 U-09 0 13 U-02 1 

 6 جمموع 10 جمموع

 
 

P =   
 
     

       

  
      

0,62 =    
 

 املعيار : 
 4.2اجلدول 

 املعيار املسافة
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 يكون يف مستوى الصعوبة سهلة. 0م عمال باملعيار فالسؤال برق
 طاقة التمييز .4

طاقة التمييز هي قدرة اإلختبار للتمييز بني الطالب املاهرين والطالب غري 
 توجد تفصيال كالتايل : طاقة التمييزبناء على حساب  .املاهرين

 4.3جلدول ا

نسبة  جمموع رقم السؤال املعيار الرقم
 مثوية

% 0 0 - ممتاز .0

، 22، 22، 01، 04، 4 جيد .2
02 ،02 

2 0222 % 

 كاف .0
0 ،2 ،01 ،00 ،02 ،
02 ،03 ،21 ،20 ،24 ،

00 ،00 ،03 ،41 
04 02 % 

 ناقص .4
0 ،4 ،2 ،2 ،3 ،02 ،
04 ،20 ،22 ،21 ،23 ،
24 ،01 ،04 ،02 ،01 

01 41 % 

 % 222 0 04، 00، 1 قبيح .2

0,30 – 0,00 الصعوبة

0,70 – 0,31 الوسطى

1,00 – 0,71 السهلة
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 : 0وعلى سبيل املثال من حساب الثبات رقم السؤال 

      الصيغة :
  

  
  

  

  
  

 
 يوجد : 4.1ينظر إىل اجلدول 

  
  

  
  
 

  
  

    0,3  
 

 املعيار :

 4.4اجلدول 
 املعيار Dشفرة 

D ≤ 0,00 قبيح 
0,00 < D ≤ 0,20 ناقص 
0,20 < D ≤ 0,40 فكا 
0,40 < D ≤ 0,70 جيد 
0,70 < D ≤ 1,00 ممتاز 

 
 .يف شفرة كاف 0لسؤال برقم طاقة التمييز ل عمال باملعيار

 حتليل الثاين .ج
 )اإلختبار األول(  احلياة الطبيعية .1

ان تعرف توزيع البيانات هي طبيعية أو غري  تستخدم اختبار احلياة الطبيعية
و       وهنج القيمة  % 2=   ة مبستوى األمهية . للحساب احلياة الطبيعيطبيعية
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 > حسابLتوزيعا طبيعيا. ولكن إذا فتملك البيانات  جدولL < حساب . إذا 01=    
Lعية ميكن أن ينظر يف هذا توزيع البيانات غري طبيعية. احلساب احلياة الطبي جدول

 :اجلدول
 4.01اجلدول     
 املعيار جدولDFL حسابL الفصل

 طبيعي 0,162 01 0,153 "ب" العاشر
 

يوجد من اجلدول أن القيمة إلختبار األول يف فصل العاشر "ب" مبستوى 
 < حسابL. ألن  0,162= جدولLو  0,153= حسابDF  =01  ،Lو  % 2األمهية 

Lفالبيانات توزيع طبيعي. جدول 
 نتائج املشاهدة .2

وصا لينظر عملية قام الباحث مبشاهدة الطالب يف بيئة مسكن املدرسة خص
يراقب الباحث سبتمرب. ويف هذا النشاط  01، 20، 01، 01حفظ املفردات يف التاريخ 

 مؤشرات يف املشاهدة فهي :أن استعداد الطالب يف خالل حفظ املفردات. من أنواع 
 استعداد الطالب قبل حفظ املفردات (أ

 ظ املفرداتتصرف الطالب يف نشاط حف (ب
 طالب يف نطق املفرداتدقة و فصيحة لل (ت
 يستطيع الطالب أن ينطقوا املرادف وضده (ث
 يستطيع الطالب أن جيعلوا مجلة مفيدة من املفردات (ج

 يشرح الباحث نتائج املشاهدة هبذا اجلدول :

 4.00اجلدول    
 املعيار جمموع مؤشرات شفرة
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0 2 0 4 2 
KE-1 0 0 4 4 4 03 جيد جدا 
KE-2 4 4 4 0 4 04 يد جداج  
KE-3 0 4 2 4 0 01 جيد 
KE-4 0 4 4 2 4 02 جيد جدا 
KE-5 0 0 0 0 4 01 جيد 
KE-6 4 2 0 2 0 02 كاف 

 
من اجلدول يعرف أن استعداد الطالب مبؤشراهتا، وجد الطالب الذين 
يستعدون حفظ املفردات يف املعيار جيد جدا، جيد، وكاف. أما الطالب الذين يف 

، ويف املعيار 2، ويف املعيار كاف= 3، ويف املعيار جيد= 01=  املعيار جيدا جدا
دث جبيد. وبكثري الطالب هذا األمر يدل أن برنامج حفظ املفردات حي. 0قص= ان

فسهم قبل حفظ بقراءة وممارسة حلفظ املفردات. هم يقابلون مع أصدقائهم يستعدون ن
 حفظهم بعضهم بعضا. ونويستمع

بنطقها من واحد إىل آخر مع معنها. غالبا فردات جيتهد الطالب يف حفظ امل
هم يقدرون حلفظ املفردات مع معنها بدقة وفصيحة. وبعد أن حيفظوا املفردات ميارسون 

ويطلب الطالب ليجعلني مجلة مفيدة من املفردات. بتذكري املرادف وضده كما يعرفون. 
  ردات.والرغم أن على األقل مل يستعد نفسهم قبل أن يقوم حبفظ املف

 احلياة الطبيعية )اإلختبار األخر( .3
ان تعرف توزيع البيانات هي طبيعية أو غري  تستخدم اختبار احلياة الطبيعية

و  0,886وهنج القيمة  % 2=   طبيعية. للحساب احلياة الطبيعية مبستوى األمهية 
DF  =01 إذا .Lحساب > Lفتملك البيانات توزيعا طبيعيا. ولكن إذا  جدولLسابح < 
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Lعية ميكن أن ينظر يف هذا توزيع البيانات غري طبيعية. احلساب احلياة الطبي جدول
 :اجلدول

 4.02اجلدول 
 املعيار جدولDFL حسابL الفصل

 طبيعي 0,162 01 0,156 العاشر "ب"

يف فصل العاشر "ب" مبستوى  ن اجلدول أن القيمة إلختبار األخريوجد م
 < حسابL. ألن  0,162= جدولLو  0,156= ابحسDF  =01  ،Lو  % 2األمهية 

Lفالبيانات توزيع طبيعي. جدول 
 حتليل إلختبار الفرضيات .4

: أن برنامج حفظ املفردات غري فعال يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية يف  Ho)) (أ
-2102يف سنة دراسية  قدس 2ة درسة الثانوية اإلسالمية احلكومياملمسكن 
 (.22 < )متوسط حسايب 2103

برنامج حفظ املفردات فعال يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية يف مسكن : أن  (Ha) (ب
 2103-2102قدس يف سنة دراسية  2ة درسة الثانوية اإلسالمية احلكوميامل
 (.22 >متوسط حسايب )

 احلساب الفرضية فهي :

   
 ̅    
 

√ 

 

   
      

  

√  

 

  1,72  =       
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، يوجد df =01-0  =24و%2=   الفرضيات مبستوى األمهية اإلختبار 
tألن 1,69=  جدول .t حساب< tجدول  =H0  برنامج حفظ املفردات فعال مرفوض وهو

قدس يف  2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف ترقية فهم قراءة اللغة العربية يف مسكن 
 .2103-2102سنة دراسية 

 نتائج األنغني .5
 pre test-post)هي فرق يف القيمة اختبار ما قبل وبعده (N-Gain) أنغني

test حساب األنغني تستعمل يف تعريف ترقية كفاءة فهم قراءة اللغة العربية، ومن (،
 . القيمة فظهر فعالية برنامج حفظ املفردات

  الصيغة :
تمرينال األول نتيجة  تمرينال الثاين   نتيجة 

تمرينال األول وىالقص نتيجة  النتيجة 
   

 املعيار :
 ) إرتفاع (  g<0,7 (أ

 ) معتدل (  g < 0,7 > 0,3 (ب
 ) منخفض (   g < 0,3 (ت

 هذا هو حساب أنغني من القيمة كل طالب يف فصل العاشر "ب" :
   

         

         
 

                   
   

 
    = 0,34 

فصل العاشر "ب" من اليف  للطالب ساب يعرف أن ترقية النتيجةمن احل
 .ر األول إىل اإلختبار األخر معتدلاإلختبا
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 ( :KE-15) 02على سبيل املثال من حساب األنغني لطالب برقم   
 

   
     

      
 

        
  

     
= 0,43 

فصل العاشر "ب" اليف  02لطالب برقم  ساب يعرف أن ترقية النتيجةمن احل
 بار األخر معتدل.من اإلختبار األول إىل اإلخت

 املعيار اكتمال التعلم .6
مقياس قدس  2درسة الثانوية السإسالمية احلكومية املمعيار اكتمال التعلم يف 

 لشرح فعالية برنامج حفظ املفردات. فأما معيار اكتمال التعلم يف درس اللغة العربية :
 ) فعال (X   75 (أ

 ) غري فعال ( X < 75 (ب
 4.00ل اجلدو   

 نسبة مثوية اكتمال التعلم للطالب يف اإلختبار األول
 نسبة مثوية جمموع شفرة الطالب املعيار

 كامل

KE-13, KE-16, KE-17, 

KE-20, KE-21, KE-23, 

KE-24, KE-25, KE-26, 

KE-27, KE-28, KE-29, 

KE-30 

00 4020 % 

 غري كامل

KE-1, KE-2, KE-3, KE-

4, KE-5, KE-6, KE-7, 

KE-8, KE-9, KE-10, 

KE-11, KE-12, KE-14, 

KE-15, KE-18, KE-19, 

02 2122 % 
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KE-22 

غري كامل أكثر  على النتيجة الطالب الذين حيصلون من اجلدول يعرف أن 
%  2122أو  00مع  02وباملقارنة  ةكاملال على النتيجة من الطالب الذين حيصلون

ذا احلال هم مل حيفظوا املفردات ويطلبون إلجابة األسئلة عن %. ويف ه 4020مع 
 القراءة.

 4.00ل اجلدو   
 نسبة مثوية اكتمال التعلم للطالب يف اإلختبار األخر

 نسبة مثوية جمموع شفرة الطالب املعيار

 كامل

KE-11, KE-12, KE-13, 

KE-14, KE-15, KE-16, 

KE-17, KE-18, KE-19, 

KE-20, KE-21, KE-22, 

KE-23, KE-24, KE-25, 

KE-26, KE-27, KE-28, 

KE-29, KE-30 

21 1122 % 

 غري كامل
KE-1, KE-2, KE-3, KE-

4, KE-5, KE-6, KE-7, 

KE-8, KE-9, KE-10 

01 0020 % 

ثر من أك كاملةعلى النتيجة ال من اجلدول يعرف أن الطالب الذين حيصلون
% مع  1122أو  01مع 21غري كامل وباملقارنة  الطالب الذين حيصلون  على النتيجة

 %. ويف هذا احلال هم حفظوا املفردات ويطلبون إلجابة األسئلة عن القراءة. 0020
للطالب بني إختبار األول وهو قبل أن  النتيجةترقية  تبناء على ذلك قد حدث

 بار األخر وهو بعد أن قام حبفظ املفردات.قام حبفظ املفردات وإخت
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 الباب الخامس
 االختتام

 

 اخلالصة .أ
الباب الرابع، وىي قادرة على  ب األول إىللباحث ادلباحث من الباوبعد أن يلقي ا

 تالية :لالقيام باخلالصة ا
يف  للطالب يف الصف العاشربرنامج حفظ ادلفردات فعال يف ترقية فهم اللغة العربية  .1

قدس. ىذا احلال يدل على حتصيل  2مسكن مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
" مقبول. وىذا Ha" مرفوض و "H0بأنو " جدولt >حساب tالبيانات يف الباب الرابع، 

ومتحمس. احلال بدافع الدليل ادلشاىدة. برنامج حفظ ادلفردات نفذت الطالب جبيد 
فسهم ليقوم بربنامج حفظ ادلفردات فهي يف ادلعيار جيدا وبكثري الطالب يستعدون ن

 .6، ويف ادلعيار ناقص= 5، ويف ادلعيار كاف= 8، ويف ادلعيار جيد= 61جدا = 
ختبار األول فهو قبل للطالب من ا ا إىل نتيجةتوجد ترقية يف فهم قراءة اللغة العربية. نظر  .2

وجد اختالف خر فهو بعد أن يقوم حبفظ ادلفردات، ختبار اآلأن يقوم حبفظ ادلفردات وإ
أعلى  97خر دبتوسط حسايب كل طالب = ختبار اآلبينهما. فإن النتيجة من ا النتيجة

 . 18كل طالب = تبار األول دبتوسط حسايب  من النتيجة يف اخ
 

 اإلفرتاحات .ب
كإصالح إجادة عملية التعلم والتعليم يف مسكن مدرسة الثانوية اإلسالمية 

 :تقدم الباحث االفرتاحات التاليةقدس، وخباصة يف ترقية فهم قراءة اللغة العربية،  2احلكومية 
م اللغة كاللغة اإلجنليزية واللغة اإلطالية برنامج حفظ ادلفردات ميكن أن يطبق يف تعالي .1

 خصوصا لرتقية فهم القراءة. واللغة اليابانية وغريذلك
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فالباحث يرجو أن  دا يف ترقية فهم القراءة،الباحث حمدو قام ىذا البحث قد للباحثني  .2
 .ى بل بالعينة الواسعةاألخر  اتيتوسع ادلشكلة يف مهار 

خر يف ترقية كفاءة الطالب عل و تقدم برنامج اآلأن جيمسكن ادلدرسة ينبغي على  .3
 خصوصا يف تعليم اللغة العربية.

 
 اإلختتام .ج

 قام الناجحني ثناء و الناعمني مدح و الشاكرين محدا العادلني رب هلل احلمد
 حىت الفكر و اذلداية و التوفيق و النعم عليو صب قد الذي عال و جال اهلل بشكر الباحث
 .ادلتواضع البحث ىذا اجناز من يتمكن

 و بالقصور ملتبسا البحث ىذا إعداد بأن تأكيد كل متأكدا الباحث يزال ال
 الباحث رجا, لذا. غريمها أو الصرف و النحو من القواعد أو الكتابة حيث من النقصان

 ىذا لصالحية األحباء القارئني سائر من اإلرشادات و االقرتاحات و التعليقات و االنتقادات
 بذلوا قد من جلميع تعاىل اهلل إىل داعيا الباحث يزال وال. أحسن ىو ما ألجل و البحث
 .اجلزاء أحسن خريا اهلل جزاىم. إمتامو و البحث ىذا إجناز يف بادلساعدة قاموا و اجلهد

 ادلتواضع البحث ىذا إجناز يف اجلهد من بذل فيما الباحث يوفق أن اهلل عسى و
 و غايتنا اهلل و. للقارئني و للباحث مفيدا و نافعا البحث ىذا جيعل بأن شأنو جل منو راجيا
 الكرمي وجهو جلالل ينبغي كما الثناء عليو و احلمد فلو. السبيل سواء إىل يهدي ىو و معيننا

 صلى حممد أدم ولد سيد الرمحة نيب صفيو و حبيبو على تعاىل اهلل صب و. سلطانو عظيم و
 سار من و أتباعو و أنصاره و أصحابو و ألو على و. لتسليما و التحية أزكى سلم و عليو اهلل

 إىل عزىم و رمحهم و اجلميع عن عال و جل اهلل رضي و. الدين يوم إىل سريتو و طريقتو على
 .ادلسلمني و اإلسالم خري فيو ما إىل وفقهم و. الزمان ممر
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DAFTAR SISWA KELAS XB BOARDING 

SCHOOL 

    No Nama kode 

1 Adiba Nikmatul Ulya S KE-1 

2 Anindya Sofwa Wardani KE-2 

3 Berliana Aisah Febrianti KE-3 

4 Fadhila Fitra Melati KE-4 

5 Fatma Khoirun Nisa KE-5 

6 Hafidz Muhammad Al Ayubi KE-6 

7 Haya Mahira Sajida KE-7 

8 Ibrahim Hasan Ali KE-8 

9 Irnadia Nur Eka Puteri KE-9 

10 Kharir Nur Asniah KE-10 

11 Khilwa Nur Anida KE-11 

12 Kholida Rahma Alia KE-12 

13 M. Hanan Jamil Purwo J KE-13 

14 Marzuba Zahwa Nabila KE-14 

15 Midatuz Zahroul Mailida KE-15 

16 Muhammad Ainul Yaqin KE-16 

17 Muhammad Aries Murtadlo KE-17 

18 Muhammad Fikri Syam KE-18 

19 Muhammad Rayhan Farid KE-19 

20 Na'illatul Izzah KE-20 

21 Neswa Neiva Saeeda KE-21 

22 Nidaur Rahma Aulia KE-22 

23 Qonita Salsabila KE-23 

24 Rohmatul Fadhilah KE-24 

25 Salma Nurazizah KE-25 

26 Shoffa Salsabila KE-26 

27 Siti Ayoe ini Safitri KE-27 



28 Tareq Said KE-28 

29 Tazkiya Salsabila Yusa KE-29 

30 Zakiyatul Hidayah KE-30 

 



Lampiran 7 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 U-01 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
2 U-23 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
3 U-24 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
4 U-06 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
5 U-05 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
6 U-08 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
7 U-11 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
8 U-17 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
9 U-19 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
10 U-21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
11 U-10 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
12 U-04 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
13 U-09 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
14 U-18 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
15 U-16 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
16 U-25 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 U-03 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
18 U-14 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
19 U-20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
20 U-22 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 U-13 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
22 U-26 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
23 U-07 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
24 U-15 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
25 U-12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
26 U-02 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Jumlah 16 11 16 12 3 13 14 11 16 6 13 2 13 14 9
Mp 16.13 17.91 26.48 14.67 15.33 13.85 16.50 16.91 16.13 19.17 13.54 15.00 17.15 17.07 14.11
Mt 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15
p 0.62 0.42 0.62 0.46 0.12 0.50 0.54 0.42 0.62 0.23 0.50 0.08 0.50 0.54 0.35
q 0.38 0.58 0.38 0.54 0.88 0.50 0.46 0.58 0.38 0.77 0.50 0.92 0.50 0.46 0.65
p/q 1.60 0.73 1.60 0.86 0.13 1.00 1.17 0.73 1.60 0.30 1.00 0.08 1.00 1.17 0.53
St 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
r 0.43 0.56 2.72 0.08 0.07 -0.05 0.44 0.41 0.43 0.48 -0.11 0.04 0.52 0.55 -0.01
rtabel 0.388
Kriteria Valid Valid Valid Invalid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid Valid Invalid
B 16 11 16 12 3 13 14 11 16 6 13 2 13 14 9
JS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
IK 0.62 0.42 0.62 0.46 0.12 0.50 0.54 0.42 0.62 0.23 0.50 0.08 0.50 0.54 0.35
Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang
BA 10 8 3 6 2 4 8 6 11 5 6 1 9 11 6
BB 6 3 2 6 1 9 6 5 5 1 7 1 4 3 3
JA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
JB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
D 0.31 0.38 0.08 0.00 0.08 -0.38 0.15 0.08 0.46 0.31 -0.08 0.00 0.38 0.62 0.23
Kriteria Cukup Cukup Jelek Jelek Jelek Sangat jelek Jelek Jelek Baik Cukup Sangat jelek Jelek Cukup Baik Cukup

Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang
p 0.615384615 0.423076923 0.615384615 0.461538462 0.115384615 0.5 0.538461538 0.423076923 0.615384615 0.230769231 0.5 0.076923077 0.5 0.538461538 0.346153846
q 0.384615385 0.576923077 0.384615385 0.538461538 0.884615385 0.5 0.461538462 0.576923077 0.384615385 0.769230769 0.5 0.923076923 0.5 0.461538462 0.653846154

pq 0.236686391 0.24408284 0.236686391 0.24852071 0.102071006 0.25 0.24852071 0.24408284 0.236686391 0.177514793 0.25 0.071005917 0.25 0.24852071 0.226331361
n 26

Spq 8.0814
S

2
32.97633136

r11 0.7851

kriteria reliabel

ANALISIS ITEM SOAL PILIHAN GANDA 

R
e
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b
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ta

s

No Kode
No Soal

V
a

lid
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a

s

Dengan taraf signifikan 5% dan N = 26 di peroleh rtabel =
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g
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y
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Kriteria soal
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1 U-01
2 U-23
3 U-24
4 U-06
5 U-05
6 U-08
7 U-11
8 U-17
9 U-19
10 U-21
11 U-10
12 U-04
13 U-09
14 U-18
15 U-16

16 U-25
17 U-03
18 U-14
19 U-20

20 U-22
21 U-13
22 U-26
23 U-07
24 U-15
25 U-12
26 U-02

Jumlah
Mp
Mt
p
q
p/q

St
r
rtabel

Kriteria
B
JS
IK
Kriteria
BA
BB
JA
JB
D
Kriteria

p
q

pq

n
Spq
S

2

r11

kriteria

ANALISIS ITEM SOAL PILIHAN GANDA 

R
e

lia
b

ili
ta

s

No Kode

V
a

lid
it
a

s

T
in

g
k
a

t 

K
e

s
u

k
a

ra

n

D
a

y
a

 

P
e

m
b

e
d

a

Kriteria soal

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0

1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1

0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6 19 8 7 9 16 11 7 6 7 10 7 6 3

17.15 18.50 15.53 15.38 17.43 15.56 16.63 16.27 18.43 19.33 16.14 16.50 17.00 18.33 14.33

14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15

0.50 0.23 0.73 0.31 0.27 0.35 0.62 0.42 0.27 0.23 0.27 0.38 0.27 0.23 0.12

0.50 0.77 0.27 0.69 0.73 0.65 0.38 0.58 0.73 0.77 0.73 0.62 0.73 0.77 0.88

1.00 0.30 2.71 0.44 0.37 0.53 1.60 0.73 0.37 0.30 0.37 0.63 0.37 0.30 0.13

5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74

0.52 0.41 0.39 0.14 0.35 0.18 0.54 0.32 0.45 0.49 0.21 0.32 0.30 0.40 0.01

Valid Valid Valid Invalid Invalid Invalid Valid Invalid Valid Valid Invalid Invalid Invalid Valid Invalid

13 6 19 8 7 9 16 11 7 6 7 10 7 6 3

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

0.50 0.23 0.73 0.31 0.27 0.35 0.62 0.42 0.27 0.23 0.27 0.38 0.27 0.23 0.12

Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar Sedang Sukar Sukar Sukar

10 5 12 4 5 6 11 6 5 4 4 8 4 4 2

3 1 7 4 2 3 5 5 2 2 3 2 3 2 1

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

0.54 0.31 0.38 0.00 0.23 0.23 0.46 0.08 0.23 0.15 0.08 0.46 0.08 0.15 0.08

Baik Cukup Cukup Jelek Cukup Cukup Baik Jelek Cukup Jelek Jelek Baik Jelek Jelek Jelek

Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang

0.5 0.230769231 0.730769231 0.307692308 0.269230769 0.346153846 0.615384615 0.423076923 0.269230769 0.230769231 0.269230769 0.384615385 0.269230769 0.230769231 0.115384615

0.5 0.769230769 0.269230769 0.692307692 0.730769231 0.653846154 0.384615385 0.576923077 0.730769231 0.769230769 0.730769231 0.615384615 0.730769231 0.769230769 0.884615385

0.25 0.177514793 0.196745562 0.213017751 0.196745562 0.226331361 0.236686391 0.24408284 0.196745562 0.177514793 0.196745562 0.236686391 0.196745562 0.177514793 0.102071006

No Soal
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1 U-01
2 U-23
3 U-24
4 U-06
5 U-05
6 U-08
7 U-11
8 U-17
9 U-19
10 U-21
11 U-10
12 U-04
13 U-09
14 U-18
15 U-16

16 U-25
17 U-03
18 U-14
19 U-20

20 U-22
21 U-13
22 U-26
23 U-07
24 U-15
25 U-12
26 U-02

Jumlah
Mp
Mt
p
q
p/q

St
r
rtabel

Kriteria
B
JS
IK
Kriteria
BA
BB
JA
JB
D
Kriteria

p
q

pq

n
Spq
S

2

r11

kriteria

ANALISIS ITEM SOAL PILIHAN GANDA 
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e
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ta

s

No Kode

V
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s
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a

y
a
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Kriteria soal

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 31 961

0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 24 576

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 22 484

0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 19 361

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 361

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 18 324

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 17 289

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 17 289

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16 256

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 15 225

0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 15 225

1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 14 196

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14 196

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 196

0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 13 169

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 144

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 121

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 121

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 11 121

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 100

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 81

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 64

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 64

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 36

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 25

7 6 15 16 5 3 7 7 3 6 368 6066

18.00 20.33 15.93 14.44 18.20 17.67 20.86 18.00 11.67 19.67

14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15

0.27 0.23 0.58 0.62 0.19 0.12 0.27 0.27 0.12 0.23

0.73 0.77 0.42 0.38 0.81 0.88 0.73 0.73 0.88 0.77

0.37 0.30 1.36 1.60 0.24 0.13 0.37 0.37 0.13 0.30

5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74

0.41 0.59 0.36 0.06 0.34 0.22 0.71 0.41 -0.16 0.53

Valid Valid Invalid Invalid Invalid Invalid Valid Valid Invalid Valid

7 6 15 16 5 3 7 7 3 6

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

0.27 0.23 0.58 0.62 0.19 0.12 0.27 0.27 0.12 0.23

Sukar Sukar Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar Sukar Sukar Sukar

6 6 10 9 3 2 7 6 1 5

1 0 5 7 2 1 0 1 2 1

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

0.38 0.46 0.38 0.15 0.08 0.08 0.54 0.38 -0.08 0.31

Cukup Baik Cukup Jelek Jelek Jelek Baik Cukup Sangat jelek Cukup

Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai

0.269230769 0.230769231 0.576923077 0.615384615 0.192307692 0.115384615 0.269230769 0.269230769 0.115384615 0.230769231

0.730769231 0.769230769 0.423076923 0.384615385 0.807692308 0.884615385 0.730769231 0.730769231 0.884615385 0.769230769

0.196745562 0.177514793 0.24408284 0.236686391 0.155325444 0.102071006 0.196745562 0.196745562 0.102071006 0.177514793

Y
2No Soal

Y



Rumus

Keterangan:

= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal

= Rata-rata skor total 

= Standart deviasi skor total

= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal

= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal

Kriteria

Apabila rhitung > rtabel, maka butir soal valid.

Perhitungan

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:

=
368

26

=
258

16

= 16.13

Mt =
Jumlah skor total 

Banyaknya siswa 

Jumlah 16 368 6066 258

Mp =
Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1

26 U-02 1 5 25 5
25 U-12 0 6 36 0
24 U-15 0 8 64 0
23 U-07 0 8 64 0
22 U-26 0 9 81 0
21 U-13 1 9 81 9
20 U-22 0 10 100 0
19 U-20 0 11 121 0
18 U-14 1 11 121 11
17 U-03 1 11 121 11
16 U-25 0 12 144 0
15 U-16 1 13 169 13
14 U-18 1 14 196 14
13 U-09 0 14 196 0
12 U-04 1 14 196 14
11 U-10 0 15 225 0
10 U-21 1 15 225 15
9 U-19 1 16 256 16
8 U-17 0 17 289 0
7 U-11 1 17 289 17
6 U-08 1 18 324 18
5 U-05 1 19 361 19
4 U-06 1 19 361 19
3 U-24 1 22 484 22
2 U-23 1 24 576 24
1 U-01 1 31 961 31

q

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal

yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel

analisis butir soal.

No Kode
Butir soal no 

1 (X)

Skor Total 

(Y)
Y

2 XY

Perhitungan Validitas Butir Soal Pilihan Ganda

Mp

Mt

St

p

 



129

= 1 p = =

2

Pada taraf signifikansi 5%, dengan N = 26, diperoleh rtabel =

Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut valid.

26

rpbis =
16.13 14.15 0.62

5.74 0.38

0.388

St =

6066
368

= 5.74
26

= 0.434

=
16

26

= 0.62

q

= 14.15

p =
Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1

Banyaknya siswa 

1 0.62 0.38

 80



Perhitungan Reliabilitas Soal Pilihan Ganda

Rumus:

Keterangan:

: reliabilitas tes secara keseluruhan

:

p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

q :

∑pq : jumlah hasil kali p dan q

k : banyaknya item

Kriteria

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh:

k = 40

pq =

_

= =

233.1074

40 1

Nilai koefisien korelasi tersebut pada interval 0,8-1,0 dalam kategori Sangat tinggi

r11 < 0,2 Sangat rendah

r11

varian

proporsi subjek yang menjawab item dengan salah

Interval Kriteria

0,2 < r11 < 0,4 Rendah

0,4 < r11 < 0,6 Sedang

0,6 < r11 < 0,8 Tinggi

0,8 < r11 < 1,0 Sangat tinggi

8.0814

S
2 =

6066

r11 =
40 8.0814

233.1074

= 0.9901

135.42

26 233.1074

26

 

N

N

X
X

2

2 
 



Rumus

Keterangan:

: Indeks kesukaran

: Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar

: Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes

Kriteria

+

=

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda

P

NP

N

0,31 - 0,70 Sedang

Interval IK Kriteria

0,00 - 0,30 Sukar

Skor
1 U-01 1 1 U-18 1

0,71 - 1,00 Mudah

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal

yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel

analisis butir soal.

Kelompok Atas Kelompok Bawah

No Kode Skor No Kode

3 U-24 1 3 U-25 0

2 U-23 1 2 U-16 1

5 U-05 1 5 U-14 1

4 U-06 1 4 U-03 1

7 U-11 1 7 U-22 0

6 U-08 1 6 U-20 0

9 U-19 1 9 U-26 0

8 U-17 0 8 U-13 1

11 U-10 0 11 U-15 0

10 U-21 1 10 U-07 0

13 U-09 0 13 U-02 1

12 U-04 1 12 U-12 0

0.62

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang mudah

Jumlah 10 Jumlah 6

P =
10 6

26

N

N
  P P



1.  Soal Pilihan Ganda

Rumus

Keterangan:

: Daya Pembeda

: Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar

: Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar

: Banyaknya peserta didik kelompok atas 

: Banyaknya peserta didik kelompok bawah

Kriteria

<

< <

< <

< <

< <

Perhitungan

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda cukup

JB

Interval D Kriteria

D 0.00 Sangat jelek

Perhitungan Daya Pembeda Soal

D

BA

BB

JA

0.40 D 0.70 Baik

0.70 D 1.00 Sangat Baik

0.00 D 0.20 Jelek

0.20 D 0.40 Cukup

1 U-01 1 1 U-18 1

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya

untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan

diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

Kelompok Atas Kelompok Bawah

No Kode Skor No Kode Skor

3 U-24 1 3 U-25 0
2 U-23 1 2 U-16 1

5 U-05 1 5 U-14 1
4 U-06 1 4 U-03 1

7 U-11 1 7 U-22 0
6 U-08 1 6 U-20 0

9 U-19 1 9 U-26 0
8 U-17 0 8 U-13 1

11 U-10 0 11 U-15 0
10 U-21 1 10 U-07 0

13 U-09 0 13 U-02 1
12 U-04 1 12 U-12 0

= 0.31

Jumlah 10 Jumlah 6

DP =
10 6

13 13

B

B

A

A

J

B

J

B
    D 



Soal Pretest-Postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



No.
Kelas 

Eksperimen
Nilai

1 KE-01 45

2 KE-02 50

3 KE-03 45

4 KE-04 45

5 KE-05 60

6 KE-06 50

7 KE-07 55

8 KE-08 50

9 KE-09 60

10 KE-10 55

11 KE-11 60

12 KE-12 70

13 KE-13 80

14 KE-14 65

15 KE-15 65

16 KE-16 85

17 KE-17 80

18 KE-18 70

19 KE-19 70

20 KE-20 85

21 KE-21 90

22 KE-22 70

23 KE-23 75

24 KE-24 80

25 KE-25 75

26 KE-26 90

27 KE-27 75

28 KE-28 75

29 KE-29 85

30 KE-30 75

2035

68

90

45

14Standar Deviasi 

Jumlah

DAFTAR NILAI AWAL (PRETEST) 

Rata-rata

Nilai Tertinggi

Nilai Terendah



Statistik Variabel

N Sampel 30

Mean 67.833

Simpangan Baku 13.938

Variabel Zi F(zi) S(zi) F(zi) - S(zi)

45 -1.6381 0.0507 0.0385 0.0122

45 -1.6381 0.0507 0.0769 0.0262

45 -1.6381 0.0507 0.1154 0.0647

50 -1.2794 0.1004 0.1538 0.0535

50 -1.2794 0.1004 0.1923 0.0919

50 -1.2794 0.1004 0.2308 0.1304

55 -0.9207 0.1786 0.2692 0.0906

55 -0.9207 0.1786 0.3077 0.1291

60 -0.5620 0.2871 0.3462 0.0591

60 -0.5620 0.2871 0.3846 0.0976

60 -0.5620 0.2871 0.4231 0.1360

65 -0.2033 0.4195 0.4615 0.0421

65 -0.2033 0.4195 0.5000 0.0805

70 0.1554 0.5618 0.5385 0.0233

70 0.1554 0.5618 0.5769 0.0152

70 0.1554 0.5618 0.6154 0.0536

70 0.1554 0.5618 0.6538 0.0921

75 0.5142 0.6964 0.6923 0.0041

75 0.5142 0.6964 0.7308 0.0343

75 0.5142 0.6964 0.7692 0.0728

75 0.5142 0.6964 0.8077 0.1113

75 0.5142 0.6964 0.8462 0.1497

80 0.8729 0.8086 0.8846 0.0760

80 0.8729 0.8086 0.9231 0.1144

80 0.8729 0.8086 0.9615 0.1529

85 1.2316 0.8910 1.0000 0.1090

85 1.2316 0.8910 0.9615 0.0706

85 1.2316 0.8910 0.9231 0.0321

90 1.5903 0.9441 0.8846 0.0595

90 1.5903 0.9441 0.8462 0.0980

Liliefors Hitung 0.153

Derajat Kepercayaan 0.050

Liliefors 0.886

Liliefors Tabel 0.162

Kesimpulan Normal

Uji Normalitas Nilai Awal (Pretest) kelas Eksperimen (V-A)

Uji Normalitas Liliefors





No.
Kelas 

Eksperimen
Nilai

1 KE-01 60

2 KE-02 65

3 KE-03 65

4 KE-04 60

5 KE-05 65

6 KE-06 70

7 KE-07 70

8 KE-08 60

9 KE-09 65

10 KE-10 70

11 KE-11 80

12 KE-12 75

13 KE-13 85

14 KE-14 75

15 KE-15 80

16 KE-16 90

17 KE-17 85

18 KE-18 75

19 KE-19 80

20 KE-20 95

21 KE-21 95

22 KE-22 80

23 KE-23 80

24 KE-24 90

25 KE-25 85

26 KE-26 95

27 KE-27 85

28 KE-28 95

29 KE-29 95

30 KE-30 90

2360

79

95

60

12Standar Deviasi 

Jumlah

DAFTAR NILAI AKHIR (POSTEST) 

Rata-rata

Nilai Tertinggi

Nilai Terendah



Statistik Variabel

N Sampel 30

Mean 78.667

Simpangan Baku 11.666

Variabel Zi F(zi) S(zi) F(zi) - S(zi)

60 -1.6001 0.0548 0.0385 0.0163

60 -1.6001 0.0548 0.0769 0.0221

60 -1.6001 0.0548 0.1154 0.0606

65 -1.1715 0.1207 0.1538 0.0331

65 -1.1715 0.1207 0.1923 0.0716

65 -1.1715 0.1207 0.2308 0.1101

65 -1.1715 0.1207 0.2692 0.1485

70 -0.7429 0.2288 0.3077 0.0789

70 -0.7429 0.2288 0.3462 0.1174

70 -0.7429 0.2288 0.3846 0.1558

75 -0.3143 0.3766 0.4231 0.0464

75 -0.3143 0.3766 0.4615 0.0849

75 -0.3143 0.3766 0.5000 0.1234

80 0.1143 0.5455 0.5385 0.0070

80 0.1143 0.5455 0.5769 0.0314

80 0.1143 0.5455 0.6154 0.0699

80 0.1143 0.5455 0.6538 0.1083

80 0.1143 0.5455 0.6923 0.1468

85 0.5429 0.7064 0.7308 0.0244

85 0.5429 0.7064 0.7692 0.0628

85 0.5429 0.7064 0.8077 0.1013

85 0.5429 0.7064 0.8462 0.1398

90 0.9715 0.8343 0.8846 0.0503

90 0.9715 0.8343 0.9231 0.0887

90 0.9715 0.8343 0.9615 0.1272

95 1.4001 0.9193 1.0000 0.0807

95 1.4001 0.9193 0.9615 0.0423

95 1.4001 0.9193 0.9231 0.0038

95 1.4001 0.9193 0.8846 0.0346

95 1.4001 0.9193 0.8462 0.0731

Liliefors Hitung 0.156

Derajat Kepercayaan 0.050

Liliefors 0.886

Liliefors Tabel 0.162

Kesimpulan Normal

Uji Normalitas Nilai Akhir (Posttest) Akhir Kelas Eksperimen (V-A)

Uji Normalitas Liliefors



Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Analisis Nilai N-gain kelas eksperimen (V-A)

A. Peningkatan hasil belajar Peserta didik kelas eksperimen Secara keseluruhan

N-Gain = 2360 - 2035

3000 - 2035

= 325

965

= 0.34 Sedang

B. Peningkatan Hasil belajar masing-masing Peserta didik

KE-01  = 60 - 45 KE-06  = 70 - 50

100 - 45 100 - 50

= 15 = 20

55 50

= 0.27 Rendah = 0.40 Sedang

KE-02  = 65 - 50 KE-07  = 70 - 55

100 - 50 100 - 55

= 15 = 15

50 45

= 0.30 Rendah = 0.33 Sedang

KE-03  = 65 - 45 KE-08  = 60 - 50

100 - 45 100 - 50

= 20 = 10

55 50

= 0.36 Sedang = 0.20 Rendah

KE-04  = 60 - 45 KE-09  = 65 - 60

100 - 45 100 - 60

= 15 = 5

55 40

= 0.27 Rendah = 0.13 Rendah

KE-05  = 65 - 60 KE-10  = 70 - 55

100 - 60 100 - 55

= 5 = 15

40 45

= 0.13 Rendah = 0.33 Sedang





KE-11  = 80 - 60 KE-19  = 80 - 70

100 - 60 100 - 70

= 20 = 10

40 30

= 0.50 Sedang = 0.33 Sedang

KE-12  = 75 - 70 KE-20  = 95 - 85

100 - 70 100 - 85

= 5 = 10

30 15

= 0.17 Rendah = 0.67 Sedang

KE-13  = 85 - 80 KE-21  = 95 - 90

100 - 80 100 - 90

= 5 = 5

20 10

= 0.25 Rendah = 0.50 Sedang

KE-14  = 75 - 65 KE-22  = 80 - 70

100 - 65 100 - 70

= 10 = 10

35 30

= 0.29 Rendah = 0.33 Sedang

KE-15  = 80 - 65 KE-23  = 80 - 75

100 - 65 100 - 75

= 15 = 5

35 25

= 0.43 Sedang = 0.20 Rendah

KE-16  = 90 - 85 KE-24  = 90 - 80

100 - 85 100 - 80

= 5 = 10

15 20

= 0.33 Sedang = 0.50 Sedang

KE-17  = 85 - 80 KE-25  = 85 - 75

100 - 80 100 - 75

= 5 = 10

20 25

= 0.25 Rendah = 0.40 Sedang

KE-18  = 75 - 70 KE-26  = 95 - 90

100 - 70 100 - 90

= 5 = 5

30 10

= 0.17 Rendah = 0.50 Sedang





KE-27  = 85 - 75

100 - 75

= 10

25

= 0.40 Sedang

KE-28  = 95 - 75

100 - 75

= 20

25

= 0.80 Tinggi

KE-29  = 95 - 85

100 - 85

= 10

15

= 0.67 Sedang

KE-30  = 90 - 75

100 - 75

= 15

25

= 0.60 Sedang





Kegiatan Hafalan Mufrodat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengerjaan Soal Postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Buku Mufrodat Siswa 
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