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موافقة المشرف
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خصمل

طالب لدى اللغة العربيةبة حفظ المفردات فى التكلم بفعالية عقو : )2011(مردالينا 
.الحكمة باكنبارومدرسة العالية بمعهد دارال

فعالية عقوبة من هذا البحث هو ملعرفةوأهداف. هذا البحث يبحث وصفي كيفية ىف املائة
.درسة العالية مبعهد داراحلكمة باكنباروامللدى طالب اللغة العربيةىف التكلم حفظ املفردات 

:هذا البحث فهى أما مشكالت
هميتكلمون اللغة اإلندونيسية أو اللغة األم مع أصدقائطالب بعض.1
مع مدرسيهميتكلم اللغة اإلندونيسية أو اللغة األمطالب بعض.2
ال يستخدم املفردات الىت يدرسوها ىف تكلمهم اليوميطالب بعض.3

و مدرسا اللغة مبعهد داراحلكمةمبحوث البحث هو طالب الصّف األول املدرسة العالية
جلمع البيانات الىت الطريقةأما .اللغة العربية قوبة حفظ املفردات ىف التكلم بفعالية عوموضوعه. العربيبة

.املقابلةاإلستبيان وتستخدمها الباحثة ىف مجع البيانات هى
: رموز الباحثةيستخدمحتليل البياناتىف 

P = X 100 %

درسة طالب امللدىاللغة العربيةالتكلم بفعالية ىف عقوبة حفظ املفرداتاملشكلة هى هل
.العالية مبعهد داراحلكمة باكنبارو

ىف لدى طالب اللغة العربيةحفظ املفردات ىف التكلم بفعالية نتائج  هذا البحث هى بأن
.ىف املائة78.07: يعىن " جيد"احلكمة باكنباروالعالية مبعهد داردرسةامل



ABSTRACT

MARDALENA ( 2011 ) : The Effectiveness of Punishment of Memorizing
Vocabularies To Increase Speaking Arabic for
Students At Islamic Senior High School  Dar- El
Hikmah Pekanbaru

This is descriptive qualitative research. The objective of this study is to know
the effectiveness of punishment of memorizing vocabularies to increase speaking
arabic for students at Islamic senior high school Dar- El Hikmah Pekanbaru.

While The problems in this study are:
1. Some student’s do not Arabic with  their friends
2. Some student’s do not Arabic with their teachers
3. Some student’s do not use the given vocabularies in daily conversation

The subject in this research is Arabic teacher and first year studends at Islamic
senior high school Dar- El Hikmah Pekanbaru. while the object is the effectiveness
of punishment of memorizing vocabularies to increase speaking arabic. The
instruments used In this research are Questioner and interview. as for the formulation
used in this study is :

P = X 100 %

Furthermore The answer of problem which is being searched is whet her the
punishment of memorizing vocabularies to increase speaking arabic for students at
Islamic senior high school Dar- El Hikmah Pekanbaru.

The answer found in this study showed the  of punishment of memorizing
vocabularies to increase speaking arabic for students at Islamic senior high school
Dar- El Hikmah Pekanbaru. It Is categorized good with  the score 78. 07  %.



ABSTRAK

MARDALENA (2011) : Efektifitas Hukuman Menghapal Kosakata Dalam
Berbicara Bahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren Dar-El Hikmah Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui Efektifitas Hukuman Menghapal Kosakata dalam Berbicara
Bahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru.

Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah:
1. Sebagian siswa belum mengunakan bahasa arab dalam berbicara dengan

temanya.
2. Sebagian siswa belum mengunakan bahasa arab dalam berbicara dengan

guruya.
3. Sebagian siswa belum mengunakan kosa kata yang telah diberikan dalam

berbicara sehari hari.

Subjek dalam penelitian ini ialah siswa kelas I Madrasah Aliyah Putra Dar-El
Hikmah pekanbaru dan guru bagian bahasa, sedangkan objeknya Efektifitas
Hukuman Menghapal Kosakata dalam Berbicara Bahasa Arab. Instrument yang
peneliti gunakan yaitu angket dan wawancara. Adapun rumus yang digunakan di
dalam penelitian ini ialah:

P = X 100 %

Permasalahan yang dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah : Apakah
Hukuman Menghapal Kosa Kata Efektif Dalam Berbicara Bahasa Arab Siswa
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Dar-El Hikmah Pekanbaru .

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Hukuman Menghapal Kosa
Kata Efektif dalam berbicara bahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Dar-El Hikmah Pekanbaru .adalah “ Baik ” dengan hasil 07 .78 %.
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الباب األول
مقدمة

خلفية المشكلة.أ

, اللغة هي أصوات استعملها اإلنسان ألغراض مطلوبة
فاللغة وسيلة من الوسائل اليت يستخدمها كل قوم ألغراضهم وهي الة إليصال األفكار .1مقاصدهم

.أو املشاعر أو الغرض املعني إىل األخر

اللغة العربية فهي لغة الشعب 2.اللغة العربية هى 
. هلا وظيفة خاصة يعىن لغة القرآن و احلديث3.العريب والدين اإلسالمي

.الكرمي و احلديث الشريفشرط مطلق ليفهم  القران 

فمن أراد أن يتعمق باللغة العربية فال بد أن , إن اللغة العربية هي اللغة األجنبية لغري العرب
يتعلمها تعلما منظما ألن هدف تعليم اللغة العربية ليس ملعرفة احلضارة فحسب فإمنا يستهدف إىل 

.  ترقية مهارات االستماع والقرأة والكتابة واحملادثة 

:للغة العربية أربع مهارات هي 
مهارة االستماع . أ

مهارة القراءة . ب
م مهارة الكال. ج
.مهارة الكتابة. د

أن كثريا ما وجدت ىف هذا والواقع. التكلم هى الة إلتصال ما خطر ىف النفس إىل االخرين
يفهمون اللغة العربية من خالل االستماع والكتابة  والقراءة ،  بل 

1 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang. Miskiyat .2004.Hal. 24
7.ص.2006.المكتبة العصریة بیروت.جامع الدروس.الشیح مصطفى غالیینى2

3 Imam makruf. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang. Need’s press. 2009.Hal.3



بشعرون اخلجل واخلوف وليس هم. هذا لقلة شجاعتهم فاحملادثة. اليستطيعون التكلم باللغة العربية
إذا كان .باجتهاد إنتاج املفردات واجلملة ال تسئلهم للمعلمني واالصدقاء الذين يتحدثون اللغة العربية

4.العربيةشرط الذي يسمح له باالستمرار مرة أخرى سوف يؤدي الطالب ال يتحدثون هذا ال

وجيب هناك على الطالب أن  يتكلموا . دار احلكمة هو احد املعاهد املوجودة ىف باكنباروأما 
بأن يتكلم اللغة  الطالب باللغة العربية حىت نظامويقوم املعهد با. باللغة العربية يف بيئة املعهد

.

و معهد دار احلكمة , ويتضح لنا أن النظام مهم جدا للوصول إىل مهارة التكلم باللغة العربية
:     لتكلم باللغة العربية  و هى نظام اقد قام با
جيب على طالب الفصل الثاىن و الثالث عليهم أن يتكلموا باللغة العربية  او اللغة اإلجنليزية .1

.                                                                                          ىف بيئة املعهد
.دة ستة الشهورعلى طالب الفصل األول جيوز  أن يتكلموا باللغة اإلندونيسية مجيب.2

عقاب هو ايقاع أمل من نوع ما خبطيئة خرقت و.  فله عقابنظامو من مل يطيع هذا ال
5 .

هناك نظريات من العقاب، : ويقوالن "علم التعليم " وعند أبو األمحدي و نور اهبيىت يف كتاب
بدءا من الدعوة يعطى الفهم، . يتم تطبيق هذه النظرية على الطفل يف تكفري. التحسنيمثل نظرية 

6.وصفة العقاب هي التصحيحية. حىت اعرتاف وال ممارسة يعمل الشرام عند وجود معلم او عدمه

4 Potensia. Jurnal  Kependidikan Islam .2005. Hal. 198
50. ص. 1934.كونتور فونوروكو اندونیسیا. التربیة والتغلم. محمود یونس ومحمد قاسم بكرى5

6 Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Semarang. Rineka Cipta. 1991, Hal.155



للطالب الذين لديهم موقف . .  خطأ مرة أخرىمل يرتكبوا
. إجيايب، وإصدار العقاب هو أداة تعليمية لتثقيف حتتوي على عناصر التعلم

أن يستخدموا اللغة العربية يف التكلم يوميا مع الطالب لذلك معهد داراحلكمة يوجب على 
بأن يتكلموا اللغة الطالبت معلمني معهد دار احلكمة ىف مترين أما حماوال. أصدقائهم و معلميهم

:العربية هي

إعطاء املفردات كل يوم.1
إعطاء التدريبات احملادثة باللغة العربية  كل أسبوع.2
قام املعهد باحملاضرة باللغة العربية  كل أسبوع.3
عقوبة البد عليهم أن يشترتكوا , الذين ال يستعملون اللغة العربية ىف كالمهمطالبعلى ال.4

.ىف حمكمة اللغة

واستنادا إىل األحباث يف حني مبعهد دار احلكمة وجدت الباحثة معلومات أن العقاب 
.الذين ال يستعملون اللغة العربية هي عقوبة حفظ املفرداتطالبلل

: كما يلي أما العقوبة الىت تطبيق مبعهد دار احلكمة  
: إذا كان دخل احملكمة مرة واحدة.١

مفردة20عليه أن حيفظ - 
.يبحث أصدقاءه الذين ال يتكلمون باللغة العربية- 
:دخل احملكمة مرتني إذا كان 2.

مفردة30عليه أن حيفظ - 
.العربيةألصدقاءه الذين ال يتكلمون باللغةيبحث- 



:إذا كان دخل احملكمة ثالث مرات.3
مفردة 4٠عليه أن حيفظ - 
.اليتكلمون باللغة العربيةيبحث أصدقاءه الذين- 
:إذا كان دخل احملكمة أربع مرات .4

مفردة٤٠عليه أن حيفظ - 
. طلب اإلمضاء الرئس املدرسة- 

:إذا كان دخل احملكمة مخس مرات أو أكثر .ه
.كانت رسائل حتذير معني- 

على التكلم باللغة العربية أو الطالب قادريناألهداف املرجوة من عقوبة حفظ املفردات هى إعداد 
:وهذا نرى من الظواهر األتية.حتدث باللغة العربية ولكن الواقع هو ليس نتيجة للتغريات

يتكلمون باللغة االندونيسية أم باللغة األم مع أصدقائهم  الطالببعض . ١
يتكلمون باللغة االندونيسية أم باللغة األم مع مدرستهم الطالببعض . ٢
ال يستخدمون املفردات الىت أعطى هلم يف تكلمهم اليوميةالطالببعض . ٣

فعالبة عقوبة حفظ المفردات فى  " باملوضوعاملذكورة، تريد الباحثة أن تبحثظواهرمن 
" التكلم باللغة العربية لدي طالب المدرسة العالية بمعهد دار الحكمة باكنبارو 



الدوافع  في اختيار الموضوع .ب
:أما أسباب إختيار املوضوع وهو كما يأيت

.املوضوع مناسبة بالعلم الذى تتعلمه الباحثةاملشكلة الىت تبحث ىف هذا .1
.ان يقوم بالبحثبالنسبة إىل ميدان البحث والوقت والقدرة الباحثة ميكن على الباحثة.2
.مبعرفة الباحثة املشكلة ىف هذا البحث مل تبحثها من قبل.3

توضيح إصطالحات. ج

:اإلصطالحات كما يلىلبعيد عن خطأ الفهم حيتاج هذا املوضوع اىل توضيح 

العقاب هو ايقاع أمل من نوع ما خبطيئة خرقت سياج قوانني املدرسة أو : العقاب. 1
7.

8.ترتيب الكلمات أو العبارات اليت ترتيب احلروف األجبدية: املفردات. ٢

صياغة ويقول األصوات أوالكلمات للتعبري عن األفكار علىالقدرة :التكلم. 3
9واملشاعر

المشكالت . د
تقديم المشكلة.  1

:فإنه ميكن تقدمي املشكلة كما يلي, علي خلفية املشكالت

تطبيق العقوبة للطالب الذين ال يتكلمون باللغة العربية ؟كيف . 1
دار احلكمة؟ما هى العوامل اليت تؤثر ىف تكلم باللغة العربية  لدى طالب مبعهد.  2

50.ص. نفس المرجع. محمود یونس ومحمد قاسم بكرى7
8 Pusat Bahasa Desdiknas. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.2005 Hal.192
9 Potensia. Ibid. Hal.199



العقوبة حفظ املفردات فعالية ىف التكلم باللغة العربية لدى طالب مبعهد دار احلكمة؟هل. 3

تحديد المشكلة. 2
:يف هذا البحث كثرية ارادت الباحثة أن حتددها كما يلياملشكالت املوجدة

فعالية عقوبة حفظ املفردات ىف التكلم باللغة العربية لدي طالب املدرسة العالية مبعهد دار " 
"احلكمة باكنبارو

تكوين المشكلة. 3
هل عقوبة حفظ املفردات فعالية ىف التكلم     :أما تكوين املشكلة يف هذا البحث كما يلي

مبعهد داراحلكمة ؟باللغة العربية لدى طالب املدرسة العالية

أهداف البحث وفوائده .  ه
أهداف البحث . ١

أهداف البحث هو ملعرفة فعالية عقوبة حفظ املفردات ىف التكلم باللغة العربية لدى طالب 
. احلكمة باكنبارو املدرسة العالية  مبعهد دار

فوائد البحث. 2
:فوائد هذه البحث هي 

ليكون هذا البحث خرب املدرسني الذين يعلمون املواد املتعلفة باللغة العربية : ملدرس     . أ
. ىف معهد دار احلحمة

باعتبارها شرط من شروط حلصول على الدرجة األوىل يف قسم اللغة : لباحثة.  ب
الرتبية و التعليم جبامعة اإلسالمية سلطان شريف قاسم رياوالعربية بكلية

.: لطالب.  ج



الباب الثانى

والمفهوم العملىالنظريات

النظريات.أ
العقاب   .1
مفهوم العقاب   . أ

1.او حنومها

مع أن الطفل يصبح علىأملالطفل واعية و تسبب عمدا و علىتصرفاتهوباالعق
2. تصرفاته ووعد بعدم تكرار ذلك يف قلبهعلم

ا من  بالقصدألمل الذي يعطى ب هو اايقول أن العق. يف كتابهورونتوفليم عووفقا 
3.واجلرمية أو اخلطأبعد حدوث انتهاك,غريهو واملعلمنياآلباء مثل , شخص

يدل عددالمرات، وهذا ٣٧٣اليت تتكرر يف القرآن " بذاالع"العقاب يف القرآن تسمى 
.املشكلة من العقاب وطالبت انتباه األمة اإلسالميةكبري للغايةنهتمام القرآإعلى 

:) 74(تعالى فى سورة التوبة اهللاقالكما 

....ا واألخرةوان يتولوا يعذبهم اهللا عذابا اليما في الدني

50. ص. نفس المرجع.محمود یونس ومحمد قاسم بكرى1
2 Amin Daten Indra Kusuma. Ibid. Hal. 88

3 Ngalih Poerwanto. Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis. Bandung. Raja Rosada Karya. 2000
.Hal.186



: وهي ابلعقان فى اأساسيأمران 
. العقوبة بسبب هذا االنتهاك ، ويتم ذلك خطأتنفيذ.۱
4.نع وقوع انتهاكاتملالعقوبة تنفيذ. ٢

.هوابوظيفة العق:
االجتماعيةتكرار إجراءات العقاب كتلة غري املرغوب فيها من قبل الفئات . إعرتاض.1

. احمللية أو
ق حمعينة أن بعض اإلجراءات هم يتعلمون.عقاباألطفال على اليفهم أنقبل.ترىب.2

الصاحلب تعليم األطفال للتمييز بنياعقاللذلك. العقابيعطيخطأ علىنو اآلخر
.والطاحل

.افع لتجنب التصرفات اليت ال و أعطى الد.3

أغراض العقاب. ب
:أما اغراض العقاب كما يلى 

إصالح املذنب .1
االنتصار للقانون.2
اعتبار الغري ورجعه.3

  .ختيار العقابإ
: جيب أن يراعى عند اختيار العقاب ما يأتى 

.أن يؤسس العقاب على الشعور بالشرف فال خيتار عقاب يضعف هذا الشعور.1
ان يكون الغرص منه إصالح حال املذنب .2
ان يكون مما يدركه الطالب ويعتقد عدله .3

4 Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan.Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 105



ان يكون قابال للتخفيف.4
اال يكون مؤجال.5
5.ان يكون طبيعيا.6

عقاب الالنظريات. ج
: أما نظريات العقاب هي 

نظرية العقوبة طبيعة. ١
معقولةكون نتيجةيب جيب أن اوهذا العق.طبيعي أن تعاقب جرميةووفقا هلذه النظرية من ال
الطبيعة نتيجة منطقية ليست عقوبةلاالطبائع ، وفقا ىاحدبةو عقالللحصول على عمل، و 

. مصطنعة
ب افإن العقه ال ميكن التنبؤ العقاب الطبيعي،، ألنالباحثةذه النظرية مل توافقيف اتصال 

.تعليميةق يف مؤسسة يالطبيعي ال ميكن أن تطب

نظرية التعويض .2
التعليم عملية يف . عقوبة اخلسائر النامجة عن املخالفةعوض، عقدت لووفقا هلذه النظرية

دفع يإلن الذنب قدشعر بالذنب يأنلطفلاغري كافية، ألن العقاب ال ميكن النظريةهذه
. قوبةبالع

الرعب نظرية.3
يف هذه . لتخويف األطفال، حبيث ال يرتكبون انتهاكاتووفقا هلذه النظرية من العقاب 

ليس همخطأتكرار أن الطالب ال مهمة اهتمامالواقع بالفعل، و احلالة كان الطالب يف
. ولكن ينبغي أن يكون بشعور من الوعيبسبب اخلوف 

52-51.ص. نفس المرجع. محمود یونس ومحمد قاسم بكرى5



نظرية االنتقام.4
عامل التعليم ، ألن ها يف عهدة، و ال ميكن القبيحهذه النظرية هي النظرية اليت تقول

.ب مبثابة انتقاماالعق

نظرية تحسين. 5
ب اليت ا، وهي العقبصفة حتسنيب اب أن تكون مقبولة من عامل التعليم هو عقاالعقأحد 

ووعد األطفال بإنصافعن اخلطأ الذي قامت به وعلى انصافميكن أن حيقق الطفل 
. قلبه على عدم تكرار أخطائهىف

.بيداغوجيابةالمربني ، ويسمى أيضا عقلهو املطلوبهذا العقاب

نظرية الحذر . 6
6.رأخطاء مماثلةال  تكر تشعر توبة وب اعقالتقيمبعد ان هذه النظريةهدف

هناك :ن الو ويق"تعليم العلم "يف كتاباهبيىتأبو األمحدي و نورالدكتورووفقا
تكفري ، م تطبيق هذه النظرية على الطفل ىفيت. نظرية التحسنينظريات من العقاب ، مثل 

اعرتاف وال ممارسة يعمل الشر ام عند وجود معلم او حىت، يعطى الفهم،الدعوةبدءا من 
7.بيداغوجياو صفة العقاب هي .عدمه

عقابشروط ال.د
: هي باالعقأما شروط من

. احملبة احلبىفنشفعقابوينبغي إصدار ال. 1
عن يعين أنه ال توجد وسيلة أخرى " سبب"على ضرورة عقابوجيب أن يستند إصدار ال. 2

. استخدامها
6 Amir Daten Indra Kusuma. Op Cip.Hal.155-156
7 Abu Ahmadi & Nur U hbiyati. Ibid. Hal. 155



.لألطفاليؤثرجيب أن عقابال.3
. قلوب األطفالوالندم ىفالرشدينبغي أن يؤدي عقابال. 4
8.تصديقأمل والبمرفق بهب جيب االعقالعطيةىف. 5

لتجنب أي عمل . العقابداللةفالواجب معروف, خمالفةفعله الذينلطالب وبةعقمهية أل
.على الطالبمن العقاب مستبدّ 

: هىعقوبةالتطبيق داللة ىف أما
. ب تناسب مع حجم اخلطأاعقالتطبيق .1
. طالبع وعمر وطبيعة النو اىلاسبنتب اعقالتطبيق . 2
.خفيفأ منبدباعقالتطبيق .3
.هاسببيمعروفب قبلاعقالتطبيق أنال تعجل . 4
. رو عحالة الغضب واالنفعال أو الشب ىفاعقالتطبيقال.5
. ق العقابيطبتتكرار ال . 6
إصالحيةقيمختار عقوبة اليت إلعقاب البدين ، ولكن ستخدم ايأنالجيوز. 7
. عتبار العواقب اليت قد تنشأ من العقابإ. 8
. من أجل حتقيق خطئهاملعاقب إعطاء التوجيهات . 9
م عليهواكمحنالذيوالطالب عاطفة احلب املتشابكة بني املعلمني أوةاحلفاظ عالق.10

9.إحتيار العقاب املناسب، على طول هذه العالقات ينبغي السعي إىل لعقاببا

.عندب اعقشروط الkHurlocهو:
النتهاكاتمناسباونيكأن العقاب البد.1
انه كلما كسرت القاعدة الطالبحىت يعرفا تعطى جيب أن تكون متسقذىب الاالعق.2

. ال ميكن أن يكون جتنب العقاب

9 Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati. Op Cip. Hal. 156-157



إىل عطاء  " جرمية"يعتقدها مثل الة و طالبشخصيجيب أن تكونالذى يعطى العقاب.3
.عقابال
يث دافع عن عضو وافق اجتماعيا ىفحبئيّ كون بناتالذى يعطى جيب أن باالعق. 4

.املستقبل
وعادلةلطالبشرح األسباب اليت جعلت عقوبة ينبغي أن تصاحب العقوبة نظرا . 5

وصحيحة
. ينبغي أن يؤدي العقوبة الضمري لضمان السيطرة على السلوك يف املستقبل6.
. أو أنه يولد العداءب الطالهانةإينبغي أن ال جيعل العقوبة ب. 7

باعقالأنواع .ه
: فهوحممود يونس وحممد قاسم بكر. عندب اأنواع العق

نيبالثأ. 1
ىف آخر النهار  ساجل. 2
تكليف الطالب عمال         . 3
االهانة والتحقري. 4
احلرمان من النمتع بشئ مرغوب فيه.5
10.العقاب البدىن.6

 . وقالWillian Sternهوثالثة أنواع العقاب:
لنقايب ب ااالعق. 1

العقوبة مع اجلرمية أو املخالفة ، وبني املعاناة اليت سببتها املعاقبة على جيمعونعموما الناس 
اجلرائم املرتكبةل أفعا

56-53.ص. المرجعنفس. محمود یونس ومحمد قاسم بكر. 10



املنطقي العقاب.2
بة اقالعنالطفل أفهميعقوبةذه .اقرتبوا البلوغطفال الذينلألستخدميهذه العقوبة

.فعل ليست جيدةاللعمل أو من ا

املعياري العقاب . 3
هذه العقوبة على . عقوبة املعياري هو العقاب الذي يهدف إىل حتسني أخالق األطفال

الصلة إىل لذلك العقاب وثيق. املعايري األخالقية، مثل الكذب والغش والسرقةانتهاك
11.املعياري لألطفالتشكيل الطابع

ومعاقبة ،اصالحية، وخاصة عقوبة التعليمتطبيقها ىفتستطيع أن العقاب،من الشرح أعاله
تعديلها العقوبة ميكنوينبغي، ىف. ىاجلسمأوعند االقتضاء، ال حتتفظ، وجتنب العقاب البدين 

. ، وكذلك حالة األطفالالطفلعمر، مع خطأ القيام به الطفل

: هواألمحدي ىبعند أباأنواع العقو 
بة الثأر و عق. 1
جسدية عقوبة . 2
appelSinaasعقوبة. 3

12.عقوبة الطبيعة.4

11 Ngalih Poerwanto. Ibid. Hal 190
12 Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati. Op Cip. Hal. 157



. مزايا وعيوب العقاب.ف
مزايا ال.أ

. ب عليه حتسني ألخطاء الطالباقالع. 1
. اخلطأتكرارالطالب مل يعد . ٢
.حيرتم نفسهحيتبسبب تصرفاته يشعر . ٣

العيوب.ب
. يسبب اخلوف وعدم الثقة الفوضىونسوف تثري الطالب . 1
وسوف يؤدي انه كذب يف كثريكساىلو سوف يشعر الطالب دائما مكتظة القلب. ٢

). بسبب اخلوف من العقاب(ألحيان انم
13.بالعملعلى القيامختفيض شجاعة لطالب. ٣

:األتيةتكلموا باللغة العربيةيلطالب الذين ال حفظ املفرداتةبو عقتطبيقأما خطوات

يقوم العقاب بعد الصالة العشاء.1
تكلموا باللغة العربية مث جيمع ىف مكان واحد يال داعت الطالب الذين .2
تكلموا باللغة العربية يال الطالب الذين مدرس ينصح, قبل يعطيع العقاب.3
العربية ىف كتب اللغة املفرداتحيفظتكلموا باللغة العربيةيال الطالب الذين .4
تكلموا باللغة العربيةيال الذين دجل احملكمة اللغة يبحث ألصدقاءهالطالب الذين .5

التكلم. 2

تطبيق عقوبة .التكلم هي قدرة االخراج اصوات احلروف الكلمات التعبري الفكرة واشعور
االساس التكلم هو القدرة على القول رتفاع مهارة التكلم ألنه ىفإليهدفحفظ املفردات 

13 Armai Arif. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta.Ciptat Pers. 2002. Hal. 56



فهم أوسع هلذا .، التعبري عن األفكار والتواصل واألفكار واملشاعرالكلمات للتعبرياألصوات أو
.التكلم هو آلة لالتصال لنقل األفكار اليت يتم إعدادها وتطويرها وفقا الحتياجات اإلستماع

، هو اللغة ينبغي أن تقدمي بعقل نشطمن أجل اغراص اخلاص من التكلم يعىن التصال
.نفهم معىن كل ما يريدون التواصل

:اهداف من التكلم ثالث اقسام
خيرب الشئ.أ

واقرتى.ب
14.الدعوة، ويتقن.ج

حقيقة أن املهارة التكلم هي أساسا املهارة الالزمة إلنتاج نظام الصوت لتسليم اإلرادة ، 
.لآلخرينواالحتياجات واملشاعر والرغبات

أن كثريا ما وجدت ىفوالواقع
يفهمون اللغة العربية من خالل االستماع والكتابة ، والقراءة ، ولكنهم اليستطيعوا التكلم باللغة 

اخلجل واخلوف وليس بشعور .بسباب اليشجع الطالب بقيام احملدثة أو حمادثة املمارسة. العربية
إذا  .تسئلهم للمعلمني واالصدقاء الذين يتحدثون اللغة العربيةباجتهاد إنتاج املفردات واجلملة ال

كان هذا هو الشرط الذي يسمح له باالستمرار مرة أخرى سوف يؤدي الطالب ال يتحدثون 
. العربية

:التكلم 
التكلم بعدام اخلوف من اخلطاءسجاعة. 1
جيد استحراج املفردات واجلمل بإستمرار. 2

14 Henry Guntur Tarigan. Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa. Bandung. Angkasa. 1984. Hal .
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ممارسة اإلستماع والتكلم. 3
كثري قرأة الكتب يف اللغة العربية.4
5 .
15.تعلم وتدريب الطالب على التكلم  اللغة العربية. 6

:هى ربية الرتفاع املهارة التكلم العأما لنيل اهداف التعليم اللغة 
تنطق املفردات و اجلمل اجلديده بفاصحا وصحيحا. 1
يذكر املفردات و اجلمل اجلديده بفاصحا وصحيحا. 2
. تنطق املادة احلوار مبخراج و اصوات جبيد. 3
.املادة احلوار مع اصدقاء مبخراج و اصوات جبيدتدريبات . 4
16تناسب املواد الدرسيل و إجياب ئيسا. 5

الدراسات السابقة. ب
:أما الدرسة السابقة ىف هذه الرسالة قد حبث من قبل وهى 

تأثري عقوبة غرامة  ىف السلوك الطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية : مليادى .1
.حممدية الثاىن باكنبارو

عقوبة و نظام الطالب ىف تنفيذ ترتيب املدرسة العالية احلكومية    بني عالقة :نور حسنة  .2
.  األوىل باكنبارو

عملىم الو المفه.ج

15 Tayar Yusuf. Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab.. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
1994. Hal .193
16. Hidayat .Pelajaran Bahasa Arab. Semarang. Karya Toha Putra.1999.Hal. v



املقصودة ةبو عق. املفاهيم اإلجرئية هي املفاهيم الىت تستخدم لتوضيح املفاهيم النظرية
سوف تبحث الباحثة . العربيةىف تكلم باللغة حفظ املفردات ةبو عقىف هذا البحث يعىن 

لذلك يقدم البحث . ىف تكلم باللغة العربيةحفظ املفردات ةبو عقالبيانات املتعلقة فعالية 
:املفاهيم اإلجرائية كما يلى 

:التاليةيقال العقاب لتوفري عند حتقيق املؤشرات.أ
ئهمخطاتحسني لفرداتاملة حفظبو عق.1
ئهمخطابأيتعروفالطالبجتعلفردات حفظ املةبو عق.2
احلياء واخلوف ىف الطالبغرس املواقف عنفرداتاملحفظةبو عق.3

:عند حتقيق املؤشرات التالية تكلم باللغة العربيةطالبلاقي. ب
بطالقةاللغة العربيةبئهممع أصدقاكلم الطالبتي. 1
بطالقةاللغة العربيةبمدرستهممع الطالبكلمتي. 2
جيداداخل املعهداللغة العربيةيستخدم الطالب . 3
ية                                          اليومتكلمهما يف ستيو ىتالالطالب املفرداتفظحي. 4
ةاليوميتكلمهميف ىتالاحملادثةالطالبيستعمل. 5

:  أما املقدار من مؤاشرات عقوبة و نطام التكلم اللغة العربية كمايلى 

% ١٠٠- % ٧٦: جيد إذا أقام.١

%٧5- % 56: مقبول إذا قام . ٢

% ٥٥- % ٤٠: ناقص إذا قام .3

%٤٠ل قأإذا :ناقص جدا4



الباب الثالث
البحثطريقة

ميدان البحث.أ
هذا املكان      اختيارالدافع ىف و . كنباروا احلكمة بميدان البحث ىف هذه الرسالة هى مبعهد دار 

.مسائل البحثألن فيه 

البحثموضوع.ب
لدى للغة العربيةاالتكلم بىفحفظ املفردات ةبو عقليةعافموضوع البحث ىف هذه الرسالة هى 

.وكنبار ا بطالب  مبعهد دار احلكمة 

البحثمبحوث . ج
اللغة العربية و مدرسة الصف العاشرعاليالةدرسطالب املىف هذه الرسالة هى البحثمبحوث 

.كنباروا بملرحلة العالية مبعهد دار احلكمة 

المجتمع و العينة. د
صفالباحثة العينة الأخذ. احلكمةمبعهد دارة عاليالدرسة البحث هو الطالب املهذه 
" أ " صف شخصا من 30الباحثة ألن هذه اجلملة الكثرية أخذ, شخصا120العاشر وعددهم 

.العربيةاللغةواملدرس

الطريقة جمع البيانات. 5
:طريقة مجع  البيانات ىف هذا البحث هو 

مناليت تستخدم للحصول على معلوماتاملكتوبةاألسئلة ةقدم الباحث:  اإلستبيان  .1
 .

. حتدث الباحثة مع املدرس لتحصيل البينات منهم:  املقابلة  .2



البياناتتحليل.٦

, البيانات من هذا البحث ينقسم اىل قسمني كمي وكيفيليلهذا البحث دراسة وصفي، حت
التخليلية الكيفية ىف املائة جتمع تلك البيانات وتوازن بالطريقة موعة 

.مث حللت النتائج املؤية منها بالتحليلية الكيفي. بالنتائج املرجوة

:هوالرموزأما

Keterangan :
P : Angka Persentase
F : Frekuensi yang dicari persentase
N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan

: املعايري املستخدمة يف حتليل البيانات على النحو التايل 
% ١٠٠- % ٧٦: إذا أقام جيد.١

%٧٥- % ٦٥: مقبول إذا قام . ٢

% ٥٥- % ٤٠: ناقص إذا قام . ٣

1%٤٠إذا قام من :ناقص جدا. ٤

1.Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik, Jakarta. Rineka
Cipta, 1976. Hal. 210.

البياناتتحليل.٦

, البيانات من هذا البحث ينقسم اىل قسمني كمي وكيفيليلهذا البحث دراسة وصفي، حت
التخليلية الكيفية ىف املائة جتمع تلك البيانات وتوازن بالطريقة موعة 

.مث حللت النتائج املؤية منها بالتحليلية الكيفي. بالنتائج املرجوة

:هوالرموزأما

Keterangan :
P : Angka Persentase
F : Frekuensi yang dicari persentase
N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan

: املعايري املستخدمة يف حتليل البيانات على النحو التايل 
% ١٠٠- % ٧٦: إذا أقام جيد.١

%٧٥- % ٦٥: مقبول إذا قام . ٢

% ٥٥- % ٤٠: ناقص إذا قام . ٣

1%٤٠إذا قام من :ناقص جدا. ٤

1.Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik, Jakarta. Rineka
Cipta, 1976. Hal. 210.

البياناتتحليل.٦

, البيانات من هذا البحث ينقسم اىل قسمني كمي وكيفيليلهذا البحث دراسة وصفي، حت
التخليلية الكيفية ىف املائة جتمع تلك البيانات وتوازن بالطريقة موعة 

.مث حللت النتائج املؤية منها بالتحليلية الكيفي. بالنتائج املرجوة

:هوالرموزأما

Keterangan :
P : Angka Persentase
F : Frekuensi yang dicari persentase
N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan

: املعايري املستخدمة يف حتليل البيانات على النحو التايل 
% ١٠٠- % ٧٦: إذا أقام جيد.١

%٧٥- % ٦٥: مقبول إذا قام . ٢

% ٥٥- % ٤٠: ناقص إذا قام . ٣

1%٤٠إذا قام من :ناقص جدا. ٤

1.Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik, Jakarta. Rineka
Cipta, 1976. Hal. 210.



1

الباب الرابع
البحثنتائج

تقديم البيانات .أ

ن اهلدف من هذا البحث هو ملعرفة فعالية عقوبة حفظ أ, كما قدمت الباحثة ىف الباب األول
. اللغة العربية لدى طالب املدرسة العالية مبعهد دار احلكمة باكنبارواملفردات ىف التكلم ب

الباب فتتكون بيانة من حاصالت اإلستيان وأما البيانات الىت ستقدمها الباحثة ىف هذا 
.واملقابلة

البيانات من حاصالت اإلستبيان.1
ىف هذه البحث الباحثة, مث حبثت ىف اجلدول, 

:ننظر إىل اجلدول اآلتية , ملائة" P" لتكرار وعالمة " F" تعطى عالمة 



2

األولالجدول

عقوبة حفظ المفردات تجعل الطالب يتعروف بأخطائهم 

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%1757دئماأ

%1240حياناأب
%  13الج

%30100ةملاجل
من. يتعروف بأخطائهم الطالبعقوبة حفظ املفردات جتعل أنعرفناالسابقدولاجلمن
الجوابو% 37او11عددهمحياناأ, % 63و أ19عددهمدائماجوابأناإلستبيان

.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. ماىف

الثانىلالجدو 

عقوبة حفظ المفردات لتحسين خطائهم

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم

%1653دئماأ
%1137احياناب
%310الج

%30100ةملاجل



3

جوابأناإلستبيانمن. عقوبة حفظ املفردات لتحسني خطائهمأنعرفناالسابقدولمن اجل
لذلك. %10او % 3الجوابو% 37او11عددهمحياناأ, % 53أو16عددهمدائما
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنا

الجدول الثالث

عقوبة حفظ المفردات غرس المواقف عن الحياء والخوف الطالب 

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم

%1963دئماأ
%930احياناب
%27الج

%30100ةملاجل
من. احلياء واخلوف الطالبعقوبة حفظ املفردات غرس املواقفأنعرفناالسابقدولمن اجل

او 2الجوابو% 30او9عددهمحياناأ, % 63أو19عددهمدائماجوابأناإلستبيان
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. 7%



4

الرابعالجدول

عقوبة حفظ المفردات الترشد فى الطالب

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم
%1653دئماأ

%1447احياناب
- - الج

%70100ةملاجل
أناإلستبيانمن. عقوبة حفظ املفردات نشأ الرتشد ىف الطالبأنعرفناالسابقلادو من اجل

عرفنالذلك.ماىفالجوابو% 47او14عددهماحيانا, % 53أو16عددهمدائماجواب
.جيدفهوالبحثنتائجأن

ل الخامسالجدو 

لزيادة اكتساب المفردات طالبعقوبة حفظ المفردات 

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم

%1654دئماأ
%1033احياناب
%413الج

%30100ةملاجل



5

اإلستبيانمن. عقوبة حفظ املفردات لزيادة اكتساب املفردات طالبعرفناالسابقدولاجلمن
أو % 4الجوابو% 533او10عددهماحيانا, % 54أو16عددهمدائماجوابأن
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. 13%

الجدول السادس

مجموعة نتائج أجوبة اسئلة اإلستبيان عن عقوبة حفظ المفردات

رقم 
اإلستبيان

األجوبة
جبأ

FPFPFPFP

1175712401330100

21653113731030100

319639302730100

416531447--30100

51654103341330100

84280561871033150500

السابعالجدول



6

يتكلم الطالب باللغة العربية مع أصدقائهم

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم

%1653دئماأ
%1447حياناأب
- - الج

%30100ةملاجل
أناإلستبيانمن. يتكلم الطالب باللعة العربية مع أصدقائهمأنعرفناالسابقدولاجلمن

عرفنالذلك. ماىفالجوابو% 47او14عددهمحياناأ, % 53و أ16عددهمدائماجواب
.جيدفهوالبحثنتائجأن

الثامنلالجدو 

مع مدرستهميتكلم الطالب باللعة العربية

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم
%723دئماأ

%2274احياناب
%13الج

%30100ةملاجل



7

جوابأناإلستبيانمن. يتكلم الطالب باللعة العربية مع املدرستهمأنعرفناالسابقدولمن اجل
عرفنالذلك. %3او 1الجوابو% 74او22عددهمحياناأ, % 23أو7عددهمدائما

.جيدفهوالبحثنتائجأن

الجدول العاشر

يتكلم الطالب باللغة العربية مع مدرس فى التعلم

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم

%13دئماأ
%1963احياناب
%1033الج

%30100ةملاجل

أناإلستبيانمن. يتكلم طالب باللغة العربية مع مدرس ىف التعلمأنعرفناالسابقدولمن اجل
. %33او 10الجوابو% 63او19عددهمحياناأ, % 3أو1عددهمدائماجواب
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك



8

الحادى العاشرالجدول

يتكلم الطالب باللغة العربية ولوكان مافى مدرس القسم اللغة

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم
%1653دئماأ

%1447احياناب
- - الج

%70100ةملاجل
من. يتكلم الطالب باللغة العربية ولوكان ماىف مدرس قسم اللغة أنعرفناالسابقلادو من اجل

.ماىفالجوابو% 47او14عددهماحيانا, % 53أو16عددهمدائماجوابأناإلستبيان
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك

ل الثانى عشرالجدو 

تى أعطي لهمالالمفرداتالطالبيحفظ

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم

%2067دئماأ
%1033احياناب
- - الج

%30100ةملاجل



9

دائماجوابأناإلستبيانمن. ىت أعطيت هلمالاملفرداتالطالبحيفظعرفناالسابقدولاجلمن
نتائجأنعرفنالذلك. مايفالجوابو% 533او10عددهماحيانا, % 67أو20عددهم
.جيدفهوالبحث

الجدول الثالث عشر

ةاليوميتكلمهمفي تى أعطي لهمالالمفرداتالطالبيستخدم

املائةىف التكراراإلجابة السؤالالرقم

%1963دئماأ
%1137احياناب
- - الج

%30100ةملاجل
من. ةاليوميتكلمهميف ىت أعطيت هلمالاملفرداتالطالبيستعملعرفناالسابقدولاجلمن

مايفالجوابو% 37او11عددهماحيانا, % 63أو19عددهمدائماجوابأناإلستبيان
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. 



10

الرابع عشرالجدول

ةاليوميتكلمهمفي أعطي لهمتىالالمحادثةيستخدم الطالب 

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم
%1240دئماأ

%1447احياناب
%413الج

%30100ةملاجل
من. ةاليوميتكلمهميف أعطيت هلمىتالاحملادثةيستخدم الطالب أنعرفناالسابقلادو اجلمن
الجوابو% 47او14عددهماحيانا, %40أو12عددهمدائماجوابأناإلستبيان
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك%. 13او4عددهم

الخامس عشرل الجدو 

يتكلم الطالب باللغة العربية مع مدير المعهد

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم

%413دئماأ
%1447احياناب
%1213الج

%30100ةملاجل



11

أناإلستبيانمن. يتكلم الطالب باللغة العربية مع مدير املعهدأنعرفناالسابقدولمن اجل
. %13او 12الجوابو% 47او14عددهمحياناأ, % 13أو4عددهمدائماجواب
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك

السادس عشرالجدول
تمرين الخطابة باللغة العربية

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم

%723دئماأ
%1963احياناب
%414الج

%30100ةملاجل
دائماجوابأناإلستبيانمن. مترين اخلطابة باللغة العربيةأنعرفناالسابقدولاجلمن

لذلك%. 14او4عددهمالجوابو% 63او19عددهماحيانا, % 23أو7عددهم
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنا



12

السابع عشرالجدول

يتكلم الطالب باللغة العربية فى الفصل

ىف املائةالتكراراإلجابة السؤالالرقم

%1033دائماأ
%1653احياناب
%413الج

%30100ةملاجل
جوابأناإلستبيانمن. يتكلم الطالب باللغة العربية ىف الفصلأنعرفناالسابقدولاجلمن

%. 13او3عددهمالجوابو% 53او16عددهماحيانا, % 33أو10عددهمدائما
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك
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شرعالثامنالجدول

التكلم اللغة العربيةمجموع البيانات من اإلستبيان

رقم 
اإلستبيان

األجوبة
جبأ

FPFPFPFP

120671033--30100

293020671330100

3271240165330100

416531447--30100

520671033--30100

619631137--30100

71240144741330100

86201240124030100

9930165351730100

101033155051730100

123410134447431433001000
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:من اجلدول املوجود السابقة نالحظ أن

)3( قيمتها  "  أ " إجابة  .1
)2( قيمتها " ب " إجابة .2
)1( قيمتها " ج " إجابة .3

:يلى جمموعة نتائج أجوبة اسئلة اإلستبيان السابقة نستطيع أن ننظرها كماوعلى أساس 

 . التكلم باللغة العربيةىفعقوبة حفظ املفرداتنتائج أجوبة اسئلة اإلستبيان عن:

207x3 =621= )أ  (  
190x2 =380= ) ب ( 
53x1   =53) = ج ( 

450=1054

ىف التكلم باللغة العربية لدى املفرداتبة حفظو عقفعالية جمموع النتائج كل اإلستبيان عن 
الذى وجد من 1350والنتائج املطلوب ,  450طالب املدرسة العالية مبعهد دار احلكمة باكنبارو

450x٣ =1350 ,مث دخلت ىف الرموز:

P = x 100
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P = x 100

P = 1054 X 100

1350

= 07.78 %

:املقياس املستعملة لإلستبانة هو 

% ١٠٠-% ٧٦: إذا أقام جيد.١

%٧٥- % ٦٥: مقبول إذا قام. ٢

% ٥٥- % ٤٠: ناقص إذا قام . ٣

%٤٠إذا قام من: ناقص جدا . ٤

املفردات ىف التكلم باللغة العربية لدى طالب املدرسة بة حفظو عقفعالية
.فى المائة78. 07:يعنى " جيد" العالية مبعهد دار احلكمة باكنبارو  
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المقابلةالبيانات من . 2

بعد قدم الباحثة اإلستبيان اىل طالب مث االسئلة املباشرة إىل . املقابلة إىل املدرس قسم اللغة العربية
.املدرس قسم اللغة العربية

:فيما يلىالبيانات املقابلة مع املدرس قسم اللغة العربية- 

لطالب الذين ال يتكلموان اللغة العربية ؟ ملاذا ؟اهل اعطاء عقاب الواجب.1
ال اعطاء عقاب الواجبا لطالب الذين ال يتكلم باللغة العربية ألن طالب, نعم: قال املدرس 

يستخدم اللغة العربية لوكان ال يعطى العقاب

ملاذ خترت العقاب حفظ املفردات لطالب الذين ال يتكلم اللغة العربية ؟. ٢
.العربية, الطالبكتساب مفرداتاخرت هذا عقاب لزيادة ا : قال املدرس

هل يستخدم طالب اللغة العربية مع مدرس ؟. 3
ألن اكثر من املدرس ال يقدر  باللغة , يستخدم طالب اللغة العربية مع مدرس احيانا: قال املدرس

كمثل مدرس الذى يعليم درس العام , العربية

املدرس واملدرس ؟هل يستعمل املدرس اللغة العربية بني . 4
.استعمل اللغة العربية مع مدرس الذى يقدر باللغة العربية, نعم:قال املدرس 

هل يستعمل املدرس اللغة العربية مع طالب ىف التعليم والتعلم ؟. 5
.احياناستعمل اللغة العربية مع طالب ىف التعليم والتعلم أ, نعم:قال املدرس

يوم ؟هل يعطئ املدرس املفردات كل. 6
نعم يعطئ املدرس املفردات كل يوم اال يوم احد: قال املدرس
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هل يعطئ املدرس التمرينات احملادثة باللغة العربية ؟. 7
نعم يعطئ مدرس التمرينات احملادثة باللغة العربية كل اسبوع: قال املدرس   

هل يعطئ املدرس التمرينات اخلطابة باللغة العربية ؟ . 8
احيانا يعطئ املدرس التمرينات اخلطابة باللغة العربية كل يوم السبت, نعم: رس   قال املد
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تحليل البيانات اإلستبيان . ب

.حتليل البيانات اإلستبيان الطالب عن نظام التكلم باللغة العربية مبعهد دار احلكمة باكنبارو

من اإلجابة . اللغة العربية مع أصدقائهمبالطالب ىف التكلم وجد البيانات عناجلدول األول
حياناأ, % 53و أ16عددهمدائمايتكلم الطالب باللغة العربية مع أصدقائهمالطالب، عرفنا أن

.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. ماىفالجوابو% 47او14عددهم

دائماجوابأناإلستبيانمن. يتكلم الطالب باللعة العربية مع املدرستهمأناجلدول الثاىن
أنعرفنالذلك. %3او 1الجوابو% 74او22عددهمحياناأ, % 23أو7عددهم

.جيدفهوالبحثنتائج

ائمادجوابأناإلستبيانمن. يتكلم طالب باللغة العربية مع مدرس ىف التعلماجلدول الثالث أن
عرفنالذلك. %33او 10الجوابو% 63او19عددهمحياناأ, % 3أو1عددهم
.دائماجييباكشرالطالب

أناإلستبيانمن. يتكلم الطالب باللغة العربية ولوكان ماىف مدرس قسم اللغة اجلدول الرابع أن 
فبذالك عرفنا .ماىفالجوابو% 47او14عددهماحيانا, % 53أو16عددهمدائماجواب

.دائماجييبالطالب اكشر

دائماجوابأناإلستبيانمن. ىت أعطيت هلمالاملفرداتالطالبحيفظاجلدول اخلامس أن
عرفنا الطالب لذلك. مايفالجوابو% 533او10عددهماحيانا, % 67أو20عددهم
دائماجييباكشر

دائماجوابأناإلستبيانمن. ىت أعطيت هلمالاملفرداتالطالبيستخدمأناجلدول السادس
الطالب عرفنالذلك.مايفالجوابو% 533او10عددهماحيانا, % 67أو20عددهم

.دائمااكشر جييب
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أناإلستبيانمن. ةاليوميتكلمهميف أعطيت هلمىتالاحملادثةيستخدم الطالب أناجلدول السابع
13او4عددهمالجوابو% 47او14عددهماحيانا, %40أو12عددهمدائماجواب
.الطالب اكشر جييب أحياناعرفنالذلك%. 

دائماجوابأناإلستبيانمن. يتكلم الطالب باللغة العربية مع مدير املعهدأناجلدول السامن
عرفنالذلك.% 47او14الو% 13او 12جوابوعددهمحياناأ, % 13أو4عددهم

.الالطالب اكشر جييب

دائماجوابأناإلستبيانمن. املدرس مترين اخلطابة باللغة العربيةيعطئأنالتاسعدولاجل
لذلك%. 14او4عددهمالجوابو% 63او19عددهماحيانا, % 23أو7عددهم

.أحيانا فقدالطالب اكشر جييبعرفنا

دائماجوابأناإلستبيانمن. يتكلم الطالب باللغة العربية ىف الفصلأنالعاشر دولاجل
لذلك%. 13او3عددهمالجوابو% 53او16عددهماحيانا, % 33أو10عددهم

.اكشر جييب أحيانا الطالبعرفنا

أناإلستبيانمن. يتعؤوف بأخطائهمالطالبعقوبة حفظ املفردات أناحلادى العاشردولاجل
عرفنالذلك. ماىفالجوابو% 37او11عددهمحياناأ, % 63و أ19عددهمدائماجواب

.جيدفهوالبحثنتائجأن

دائماجوابأناإلستبيانمن. عقوبة حفظ املفردات لتحسني خطائهمأنالثاىن عشر دولمن اجل
عرفنالذلك.%10او % 3الجوابو% 37او11عددهمحياناأ, % 53أو16عددهم

.جيدفهوالبحثنتائجأن

منعقوبة حفظ املفردات غرس املواقف عن احلياء واخلوف الطالبأنالثالث عشردولمن اجل
او 2الجوابو% 30او9عددهمحياناأ, % 63أو19عددهمدائماجوابأناإلستبيان
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. 7%
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جوابأناإلستبيانمن. عقوبة حفظ املفردات الرتشد ىف الطالبأنلرابع عشر الادو من اجل
نتائجأنعرفنالذلك.ماىفالجوابو% 47او14عددهماحيانا, % 53أو16عددهمدائما

.جيدفهوالبحث

اإلستبيانمن. عقوبة حفظ املفردات لزيادة اكتساب املفردات طالبامس عشراخلدولاجلمن
أو % 4الجوابو% 533او10عددهماحيانا, % 54أو16عددهمدائماجوابأن
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. 13%



الخامسالباب

الخاتمة

الخالصة.أ
ناء على البيانات من ب. ذلك البحثت أن تلخصخذأ, الباحثة حتليل البياناتتقدممابعد

اللغة العربية لدى ة عقوبة حفظ املفردات ىف التكلم باخلالصة عن فعاليةقدمها الباحثاإلستبيان ست
:كما يلى عهد دار احلكمة باكنبارو  طالب املدرسة العالية مب

16جيب دائما عددهم من طالبأكثرعرفنا ,يتكلمون باللغة العربية مع أصدقائهمالطالب .1
%53أو 

22جيب أحيانا عددهم من طالبأكثرعرفنا ,يتكلمون باللغة العربية مع مدرستهمالطالب .2
%  74أو 

جيب دائما ن طالبمأكثرعرفنا , املفردات الىت يدرسوها ىف تكلم اليومييستعملون الطالب.3
%63أو 19عددهم 

فعالية عقوبة حفظ املفردات ىف أناإلستبيان منحتليل البياناتعرفنامن البيان السابق
. 07: بنتائج" جيد" مبعهد دار احلكمة باكنبارو لعربية لدى طالب املدرسة العاليةاللغة االتكلم ب
لعربية لدى طالب املدرسة اللغة الذالك عقوبة حفظ املفردات فعالية ىف التكلم ب.ىف املائة78

.مبعهد دار احلكمة باكنباروالعالية



االقتراحات.ب
:بناء على اخلالصة السابقة أرادت الباحثة أن يقرتح عن االمور اآلتية 

للطالب.1
اللغة العربية مع مدرستهموا بيتكلمأنالطالبأرجو من- 
اللغة العربية ىف اخلطابةبوايستعملأنالطالبمنأرجو - 
اللغة العربية  مع مدرس ىف التعلمبطالب أن يستعملواالمنأرجو - 
اللغة العربية مع مدير املعهدبأرجو من الطالب أن يستعملوا-

للمدرس قسم اللغة العربية .2
اللغة العربية اىل طالب و بتطبيق نظام تكلم جو من مدرس قسم اللغة العربية أر - 

.اىل مدرس أيضا
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. املتعاقلنيمنلعلناعربياقرانااهللانزلأواللغاتأفضلالعربيةاللغةجعلالذىهللاحلمد
.أمجعنيوأصحابهالهوعلىوسلمعليهاهللاصلحممدسيدناعلىوالسالمالصالة

قسميفاألوىلالطبقةيفاملؤهلشهادةعلىللحصولالشروطمنشرطالرسالةهذهكتابة
حتترياواحلكوميةاإلسالميةقاسمشريفسلطانجلامعةوالتعليمالرتبيةبكليةالعربيةاللغةتدريس

العاليةالمدرسةطالبلدىالعربيةاللغةبالتكلمفىالمفرداتحفظعقوبةفعالية" املوضوع
"كنباروبا الحكمةداربمعهد

ومااملشرفمنتوجيهاتمعوجلعزاهللابإذنالرسالةهذهكتابةالباحثةأمتت
:اىلالشكروأحص, الرسالةهذهأمتاميفساعدوهاملنكثرياشكراتشكرأنالباحثةتسيت

ولوالديااغفريلرب"أدعو, اآلنحىتصغرييمنذحسنةتربيةربياينقداملكرمانوالدان.1
"صغرياربيانكماوارمحهما

رياواحلكوميةاإلسالميةقاسمشريفسلطانجامعةكمديركرمينذيرحممدالدكتوربروفسور.2
قاسمشريفسلطانجبامعةوالتعليمالرتبيةكليةةكعميدة  ري املاجستحلميايتاحلاجة الدكتورة.3

رياواحلكوميةاإلسالمية
الرتبيةبكليةالعربيةاللغةتدريسقسميفرئيسايكونحيثاملاجستريالكفلذوالدكتورندس.4

تدريسقسميفاملوظفنيومجيعرياواحلكوميةاإلسالميةقاسمسريفسلطانجبامعةوالتعليم
.العربيةاللغة
.الرسالةهذهكتابةيفمشرفايكونحيثاملاجستريي علرىذمناحلاجالدكتورندس.5
.العربيةاللغةالتدريسقسميفمتنوعةعلوماعملوينالذيناملعلماتواملعلمون.6

ووباهلدايةاجلزاءحبسنيتولناواهللالشاكرينعبادةمنجيعلناأنعسىاهللاىلادعووأخريا
............أمنيالنغفرة،والعنايةوالتوفيق
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ANGKET
I. BIODATA

Nama            :

Kelas             :

II. Petunjuk Dalam Mengisi Angket :

1. Angket ini semata-mata bertujuan untuk pengumpulan data penelitian.
2. Penelitian ini hanya untuk tujuan ilmiah, oleh sebab itu mohon agar adik-adik

mengisinya sesuai dengan keadaan Adik-Adik yang sebenarnya.
3. Memberi jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, menyebabkan

kekeliruan dalam penarikan  kesimpulan tentang Adik-Adik.
4. Pengisian angket ini tidak akan memberikan pengaruh sedikitpun terhadap status

Adik- Adik selaku Siswa di Madrasah Aliyah Dar-El Hikmah ini, baik dalam hal
nilai raport, kenaikan kelas ataupun kelulusan nantinya.

5. Berilah tanda silang ( x ) pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai
dengan keadaan Adik-Adik.

6. Atas bantuan Adik-Adik  diucapkan terima kasih.

III. Pertanyaan Angket :

1. Apakah  Anda mengunakan Bahasa Arab dalam berbicara sehari-hari dengan teman-
teman Anda  ?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak

2. Apakah Anda mengunakan Bahasa Arab dengan Guru-guru  Pondok Pesantren Dar-El
Hikmah?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak



3. Apakah Anda mengunakan Bahasa Arab ketika belajar di kelas ?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak

4. Jika tidak ada Guru bagian Bahasa, apakah Anda tetap mengunakan Bahasa Arab dalam

berbicara dengan teman-teman Anda ?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak

5.  Apakah Mufrodat yang telah diberikan anda hafal ?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak

6. Apakah Mufrodat yang telah diberikan Anda gunakan dalam berbicara sehari_hari?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak

7. Apakah Anda mengunakan Muhadasah yang telah diberikan dalam berbicara sehari-
hari?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak



8. Apakah Anda mengunakan Bahasa Arab ketika berbicara dengan Pimpinan Pondok ?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak

9. Apakan Anda mengunakan Bahasa Arab ketika berada di kelas ?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak

10.Apakah dalam kegiatan Muhadoroh Anda mengunakan Bahasa Arab?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana menurut bapak, Apakah hukuman itu harus diberikan kepada

siswa yang tidak mengunakan bahasa arab ? Kenapa ?

2. Apa alasan bapak memilih hukuman henghapal mufrodat untuk diterapkan

kepada siswa yang tidak mengunakan bahasa dipondok ?

3. Berdasarkan pengamatan Bapak, Apakah Santri selalu mengunakan bahasa

arab ketika berbicara dengan Guru-guru di pondok, Khususnya berbicara

dengan Anda ?

4. Apakah Bapak mengunakan bahasa arab ketika berbicara dengan guru-guru di

pondok ?

5. Apakah Bapak mengunakan bahasa arab dalam proses belajar-mengajar ?

6. Apakan Bapak  memberikan mufrodat setiap hari kepada santri ?

7. Apakah Bapak memberikan contoh Muhadasah yang berbahasa Arab ?

8. Apakah Bapak meberikan contoh Muhaddoroh yang berbahasa Arab ?
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