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ABSTRAK 

Yoki Wirawan, Penelitian ini bertujuan untuk : (٢) Mendiskripsikan Pengaruh 

Pembelajaran Bahasa Arab Siswa kelas sebelas Bahasa di MAN Yogyakrata II (۲) 

Mendeksripsikan Pemahaman Bacaan Sholat Siswa (4) menguji seberapa besar pengaruh 

pembelajaran bahasa Arab untuk memahami arti bacaan sholat siswa MAN Yogyakarta II 

tahun ajaran ۲٠٢6/۲٠٢7. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas sebelas bahasa MAN 

Yogyakrta II tahun ajaran ۲٠٢6/۲٠٢7 sebanyak ۲٢ orang. Pengumpulan data menggunakan 

metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier 

Sederhana. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa nilai R=٠747۲ artinya 

variable bebas pembelajaran bahasa Arab yang didalamnya mencakup maharah istima’, 

maharah qiroah, maharah, kitabah maharah kalam mampu menerangkan atau memprediksi 

nilai variabel terikat terhadap pemahaman arti bacaan sholat sebesar 47,۲3. Sehingga 

terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas pembelajaran bahasa Arab terhadap 

pemahaman arti bacaan sholat, persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut Y=40,7٠3 

+ ٠, 443X. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa dari setiap penambahan ٢ unit 

variabel bebas pembelajaran bahasa Arab akan meningkatkan nilai variabel terikat yaitu 

pemahaman arti bacaan sholat sebesar ٠,443X. 

Kata kunci : Bahasa Arab, Bacaan Sholat 
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 التجريد

 ىمدّ ( شرح 1) تأثًن تعلم اللغة العربية( شرح 2: ) البحث يعين غرض ىذا ،يوكي ويراوان
تعلم اللغة العربية على فهم معىن قراءة الصالة  يف ادلدرسة   تأثًنختبار مدى ( ا3)فهم قراءة الصالة 

 م.1027/ 1026حد عشر للغة للسنة الدراسية ألالفصل ا ۲ مية بيوكياكرتاو العالية احلك
يف ادلدرسة  العالية حد عشر للغة الطالب الفصل األ مجيعا البحث يعين ن يف ىذاالسك

ن شخصا. مجع اىل واحد وعشري م. عدد.1027/ 1026للسنة الدراسية  ۲مية بيوكياكرتاو احلك
. تستند حتليل البيانات احندار خطي  صيغةية لتحليل البيانات بالئق. تقناثالو و الختبار و باالبيانات 

ستماع و تعلم اللغة العربية مهارة اال تشملستقل ادل أي ادلتغًن R=1,776تستطيع اإلستنتاج أن القيمة 
ة الكالم شرح على ادلتغًن التابع لفهم معىن قراءة الصالة بلغ مهار  بة واالكتة مهار  ة القراءة ومهار 

تعلم اللغة العربية لفهم معىن قراءة الصالة .  ادلستقل ادلتغًن ر كبًن منتأثىناك  وجد 77,63رلمعها 
يف  من ادلعادلة  أن تكون معروف   Y=397705 + 0, 334Xمعادلة االحندار اليت احلصول على كما يلي 

يعين فهم معىن قراءة الصالة   ادلتغًن التابع  كل إضافة واحدة من ادلتغًن تعلم اللغة العربية لزيادة قيمة
 1,778Xبلغ رلمعها 

 قراءة الصالة   اللغة العربية ، :   الكلمات المفتاحية
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 والتقدير الشكر كلمة

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 ادلن ذي هلل واحلمد باهلل، إالّ  قوة وال والحول الصاحلاتاحلمد هلل الذى بنعمتو تتم 
 ، بعده نيب ال من ، الرسل خامت على اللهم ىوصل. وعظمتو جباللو يليق محداً  ، واإلحسان والفضل

 مجيع من الغايات أقصى هبا تبّلغنا و ، الدرجات أعلى هبا وترفعنا ، احلاجات هبا لنا تقضي صالةً 
 ما وعلى عونو، وكرمي ، توفيقو حسن ،على وأخًناً  أوالً  الشكر وهلل.  ادلمات وبعد احلياة يف ، اخلًنات

 .بعد ثّ . اذلم وفر ج الصعب، وذّلل العسًن، يّسر أن بعد ، الرسالة ذلذه إجناز من علي   بو وفتح من  
 جبامعة اللغات تعليم بكلية العربية اللغة تعليم قسم من األخًنة ادلرحلة إىلالباحث  وصل فقد

تأثر تعلم "  العنوان حتت البحث ىذا كتابة أكمل أن أستطيع وتوفيقو اهلل وبعون. يوكياكرتا زلمدية
 ادلدرسة  العالية احلكوميةيف اللغة العربية على فهم قراءة الصالة طالب للفصل األحد عشر للغة  

 يل ينتفع أن اهلل وأرجو( الوصفية الدراسة) م.6157/ :615للسنة الدراسية  6يوكياكرتاب
 الفرصة ىذه يف أنسى فال البحث ىذا كتابة إمتام مبناسبة. أمٌن. األعزّاء القارئٌن ولعاّمة وألصدقائي

 البحث ىذا كتابة خالل والعناية الفضل ذلم من إىل جليال وتقديرا كثًنا شكرا كلمات أقدم أن
 : منهم فأخصّ  فواحدا، واحدا ذكرىم ميكن ال الذين ىؤالء من األخًن

 يوكياكرتا زلمدية جامعةرئيس  .2
 قد الذي ادلاجستًن جوندرويونو يوكياكرتا زلمدية جبامعة اللغات تعليم كلية رئيس فضيلة .1

 .البحث ىذا على وافق
 نوردينتو تلقيس األستاذ يوكياكرتا زلمدية جبامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس فضيلة  .3

 .البحث ىذا على وافق قد الذي ادلاجستًن
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 جهدمها بذال الذان ادلاجستًن مهاجر واألستاذ زلمد مهاجر ادلاجستًن، األستاذ فضيلة  .4
 أرشداين وقد الكتابة كيفية وعلماين البحث ىذا إمتام على باإلشراف القيام على

 .وغًنىا اإلرشادات
 .ادلاجسرت فوروانطوجوكو  جنانا  األستاذ العربية اللغة تعليم قسم سكرتًن  .5
 .يوكياكرتا زلمدية جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف واألساتذة األساتذ .6
 .اهلل ادلاجستًن انعام األستاذ 1مية يوكياكرتا و العالية احلك مدرسة مدير فضيلة .7
 .مية يوكياكرتاو العالية احلك مدرسة العربية اللغة ةمعلم امراءة سعاداه األستاذة فضيلة .8
 .العالية احلكمية يوكياكرتا مدرسة واألساتذة ذياألسات مجيع .9
 .مية يوكياكرتاو العالية احلك درسةدلبا حد عشر للغةاأل لفصلل الطالبات مجيع .20
 يف وصاحبواين البحث رسالة كتابة يف ساعدواين الذين العزيزات وأخوايت الكرام إخواين  .22

 – 3102 جيل من للطلبة وخاصة العربية اللغة تعليم بقسم الطلبة حركة يف الدراسة إمتام
 .اجلامعة يف تعلمي طوال يصاحبونين الذين 3102

. وتعب ملل دون والدعاء بادلال ويساعدانين جيدة تربية ربياين الذان احملبوبان لوالديّ   .21
 (.آمٌن)اجلزاء بأحسن اهلل جزامها
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 ليجازيهم سبحانو اهلل تسأل إال احلسنة أعماذلم وجيازي يردّ  أن ميكن ال الباحثإن  وأخًنا،
 ولكل. آمٌن. اإلسالمية واألمة والعلوم الدين يف نافعا البحث ىذا يكون أن رجووا ،اجلزاء أحسن
 .يسئلون وىم يفعل عما يسئل ال واهلل. والنسيان اخلطاء مكان إال اإلنسان وليس اهلل من صواب
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