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berbicara bahasa Arab pada anggota UKM Jurusan PBA UMY ( Studi Analisis Pada 

Mahasiswa PBA UMY ) Tahun Ajaran 2018-2019 . Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan UKM Bahasa 

Arab  Al – Mujaddid dan sejauhmana efektivitas kegiatan UKM Bahasa Arab  ini dalam 

peningkatan kemampuan berbicara bahasa Arab pada anggota UKM Jurusan PBA UMY. 

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian 

lapangan dengan menggunakan analisa data kualitatif. Adapun metode yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah observasi, teknik observasi yang digunakan adalah observasi 

langsung dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap segala subyek 

yang diteliti, dan metode pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, tes lisan, 

dan interview bebas terpimpin. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa proses kegiatan UKM Bahasa Arab 

Al-Mujaddid di UMY dalam peningkatan kemampuan berbicara bahasa Arab Mahasiswa PBA 

UMY  dapat dikatakan efektif, Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil tes lisan yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 yang diikuti oleh semua mahasiswa PBA UMY 

yang merupakan anggota UKM Al-Mujaddid , Dari 23 Mahasiswa sebagian besar 

mendapatkan nilai bagus, dengan rincian sebagai berikut, yaitu 15 mahasiswa mendapatkan 

nilai diatas 65 dan  8 santri mendapatkan nilai dibawah 65. 
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جريد
ّ
 الت

اسة الكالم ) الدر أوكتافا نوهي زهرة محّمد, فعالّية وحدة أنشطة الطلبة  "املجّدد " في تطوير مهارة 

التحليلّية عند الطالب قسم التعليم اللغة العربّية كأعضاء وحدة أنشطة الطلبة بجامعة محّمدّية 

غات بجامعة محّمدّية يوكياكرتا  (8102-8102يوكياكرتا 
ّ
غة العربّية كلّية الل

ّ
بحث العلمي. قسم تعليم الل

2019  . 



غة العربّية تهدف هذا البحث لمعرفة كيفّية عملّية  و إلى
ّ
طة وحدة أنش أّيِّ مدى فعالّية أنشطة الل

عند الطالب قسم التعليم اللغة العربّية كأعضاء وحدة أنشطة  الطلبة  "املجّدد " في تطوير مهارة الكالم

 الطلبة بجامعة محّمدّية يوكياكرتا .

خدام ي بإستتالبحث الذي إستخدامها الباحثة في كتابة هذا البحث العلمي و هي البحث الميدان

تحليل البيانات كيفي. أّما منهج الذي إستخدام الباحث في هذا البحث العلمي و هي المالحظة, طريقة 

المالمظة التي إستخدام الباحث و هي مالحظة المباشرة  و ذالك الباحث أعداء مراقبة المباشرة إلى جميع 

رير و إمتحان الشفهي و مقابلة الحّرّية  المبحث, و منهج لجمع البيانات بشكل الوثائق, و إختبار التح

 المرشد.

وحدة أنشطة الطلبة  "املجّدد " في  النتيجة من البحث الذي أعداءها الباحثة أّن عملّية أنشطة 

تصنيفها فعالة,  عند الطالب قسم التعليم اللغة العربّية كأعضاء وحدة أنشطة الطلبة تطوير مهارة الكالم

 ٍ,  06و ذالك بعدد  56طلبا, و أكثرهم نالوا على النتيجة أعلى من  82و من  .  يظهر باإلمتحان شفوي 
ً
طابا

.2بعدد 56وعدد الطالب الذي نالوا على نتيجة أدنى من 
ً
 طالبا

 مفتاح الكلمة : وحدة أنشطة الطلبة  "املجّدد ", اللغة العربّية, مهارة الكالم, فعالّية, مدرسة الدينية

 

 

 

 

 

 

 

 


