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 استهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ِإنَّا 

 2سورة يوسف آية 

 )ص ق هللا العظيم(

 

 قال أمَت اظتؤمنُت عمر ابن اطتطاب رضي هللا عنو :

 " " ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َفِإن ََّدا ُجْزءٌ ِمْن ِديِْنُكمْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء

اللذين ربياين صغَتا حفظدما هللا وأبقامها ُب  ربيعةوأمي اظتكرمة ماكت إىل أيب اظتكرم 

 .خرةسبلمة ال ين وال نيا واآل

وا واجبدم البلئق بالتق ير ، الذين أداإلسبلمية اضتكومية الرانَتي وإىل أساتذٌب ُب جامعة

 واإلجبلل.

شكرا  عتم أقول ،اإلسبلمية اضتكومية الرانَتي أص قائي ُب جامعةو  ٌبقايوإىل رتيع ص 

 م هللا خَت اصتزاء.اىُب إؾتاز ىذا البحث العلمى، جز  ةساع اظتجزيبل على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

اضتم  هلل الذي أنزل القرآن عربيا وأمرنا بالتقوى واإلحسان والصبلة والسبلم 

 وأصحابو أرتعُت.رسول هللا وعلى آلو على 

لكلية الًتبية  تفق  انتدى الباحث بإذن هللا من كتابة ىذه الرسالة اليت تق م

 وق  اختار الباحث "م الًتبية. جبامعة الرانَتى للحصول على الشدادة اصتامعية ُب عل

علوم عد  مبحتليلية  وصفية)دراسة  العبلقة بُت سيطرة اللغة العربية حبفظ القرآن الكرًن

موضوعا عتذه الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحث خاصة والقارئُت " (Pagar Airالقرآن 

 عامة.

 ةاألستاذ ُت الكرديُت مهاتشكرا عميقا للمشرف وُب ىذه الفرصة يق م الباحث

ق م ي. راىن غادي اظتاجستَتطواألستاذة فال كتوران ا زت ية عب  اللطيف اظتاجستَت 

أوقاهتما لئلشراف على ىذه الرسالة من أوعتا يبل بأهنما ق  أنفقتا الباحث عتما شكرا جز 

ويق م الباحث الشكر ظت ير عسى أن يباركدما هللا وجيز مها خَتا اصتزاء. إىل هنايتدا، 

اللغة العربية وصتميع األساتذة وموظفي  تعليم اصتامعة وعمي  كلية الًتبية ورئيس قسم

 عارة الكتب احملتاج اليدا ُب كتابة ىذه الرسالة.مكتبة اصتامعة الذين ق  ساع وه بإ



 

اللذين ماكت وأمي ربيعة   أيب الكرديُتويق م الباحث بال عاء اطتالص لوال ي 

ق  ربياه تربية حسنة وىذباه هتذيبا نافعا منذ صغاره إىل أن ينجح التعلم ُب كلية الًتبية 

 وعافدما.، وعتما ال عاء اللدم اغفرعتما وارزتدما اإلسبلمية

وال ينسى الباحث أن يق م الشكر لزمبلتو ُب قسم تعليم اللغة العربية للسنة 

)خاصة للصف األول( الذين ق  ساع وه بتق ًن بعض أفكارىم النافعة  2011ال راسية 

أحسن اصتزاء ُب ال نيا  دمودفعوه إىل إدتام كتابة ىذه الرسالة. أدعو هللا تعاىل أن جيزي

 واآلخرة.

رجو من القارئُت نق ا بنائيا جيعل ىذا العمل ذترة نافعة ويأن   عو هللايوأخَتا، 

نسيان وعسى أن واصبلحا نافعا إلكمال ىذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اطتطأ وال

 وللقارئُت رتيعا. تكون ىذه الرسالة نافعة للباحث

إال باهلل العلي حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم اظتوىل ونعم النصَت والحول وال قوة 

 العظيم، واضتم  هلل رب العاظتُت.

 2016 ديسمبَت 21، دار السبلم 
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 مستخلص البحث - ت
من اظتعروف أن ق رة علي اللغة العربية تساع  علي حتفيظ القرآن،    - ث

معد  علوم القرآن مشدور بتحفيظ القرآن ومادة اللغة العربية رأى الباحث أن و 

العالقة بني سيطرة  " اختار الباحث اظتوضوعدرس من ال روس فيو، ولذلك 

 Pagarعلوم القرآن عهد حتليلية مب)دراسة اللغة العربية حبفظ القرآن الكرًن 

Air)."  أما أى فو فدو ظتعرفة أساس اللغة العربية ليكون الطبلب يستطيعون ُب

ثَت عرف تأن يألذلك، يري  الباحث و  فدم اللغة العربية وحتفيظ القرآن الكرًن.

. وأما مندج البحث ُب ىذه الرسالة فدو سيطرة اللغة العربية حبفظ القرآن الكرًن

 مبقابلة شخصيةباظتبلحظة ٍب يقوم الباحث يقوم الباحث مندج وصفي حتليلي 

. مع البيانات اليت تتعلق ذهذا البحثمع معلم ويعطى اإلختبارات ايل الطلبة صت

وأما نتائج البحث يكون الطلبة ُب معد  علوم القرآن يستعملون لغة اضتر 

 سيطرهتم  على اللغة العربية ُب معد  علوم القرآن جي ا.ندم. ولكن ليتكلموا بي

سيطرة  اللغة العربية حبفظ القرآن الكرًن ُب معد  علوم القرآن قوية أما تأثَت 

معد  علوم القرآن ىي الطريقة  طرق حتفيظ القرآن اظتطبقة ُبوكانت ج ا. 

 اضتلقة والطريقة التكرار.
 

 



 

 

 األول فصلال

 مقدمة

 البحث مشكلة ( أ

تعرب اللغة وسيلة من الوسائل لبلتصال لتعرب اضتاجة أو اظتقصود اىل الغَت. إن 

أفكار اإلفراد ومشاعرىم اىل الغَت ، لكل ال ول لغة  من اللغة العربية ىي وسيلة النقل

 متنوعة كمثل العريب.ال ولة لغة  خاصة بل َب

اللغة العربية ىي لغة القرآن ن كما علمنا أفيتكلمون باللغة العربية،   أما العرب

ظتزايا كثَت من امع ىذه  1َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن. نًا َعَرِبيًّانْ زَْلَناُه قُ ْرآأَ  اهللا تعاىل : ِإنَّ  ولقو ، كاجملي 

ىم  العامل، ولكن حينما سأل بعض الناس اؿتاء ون اللغة العربية َب كلمالناس يتعل

 تعلمدا.ب ونيدتم الحىت يكونوا عربية صعب ليقولون أن تعليم اللغة ا

 اظتوجودة بأتشيوإن م رسة علوم القرآن ىي معد  من معاى  اإلسبلمية 

كربى ألهنا يرجوان ة م يرة أتشية كربى وغتتمع أتشيو  الكربى، وتبٌت على ميزانية حكومي

                                                   
1
 2القرآن سورة يوسف:   



 

أن تثمر ىذه اظت رسة ذترة نافعة ألمهية الشعب والوطن وال ين ولذلك عتا دور عظيم ُب 

 ربية ابناء األمة.ت

ومعد  علوم القرآن مشدور بتحفيظ القرآن، ولذلك ػتتاج اىل الطلبة الذين 

يعرفون اللغة العربية لتسديل ُب حتفيظ القرآن وتفديم معناه، وتعليم العربية يساع  الطلبة 

خبلق وعلم اضت يث وعلم األُب دراسة علوم ال ين مندا علم الفقو وعلم التفسَت 

 م العقي ة اإلسبلمية وغَت ذلك.والتصوف وعل

فو فدو وس ُب معد  علوم القرآن، أما أى ن مادة اللغة العربية درس من ال ر إ

ظتعرفة أساس اللغة العربية ليكون الطبلب يستطيعون ُب فدم اللغة العربية وحتفيظ القرآن 

 الكرًن.

ب نسي إن حسن تعليم اللغة العربية يساع  لسيطرهتا. ومن ىناىل ذلك إضافة إ

ظ القرآن الكرًن. يفحتاللغة العربية ستساع ىم على على الباحث بأنو سيطرة التبلميذ 

العالقة بني سيطرة اللغة العربية حبفظ القرآن الكرًن ولذلك اختار الباحث اظتوضوع "

 ( Pagar Air Madrasah Ulumul Qur’anب)دراسة حتليلية 

 أسئلة البحث ( ب

 فيح د الباحث كما يلى: بناء على البحث السابق

 ؟ كيف سيطرة الطبلب على اللغة العربية ُب معد  علوم القرآن .1



 

ىل تؤثر سيطرة الطبلب على اللغة العربية ُب حتفيظ القرآن الكرًن ُب معد  علوم  .2

 ؟ القرآن

 ؟ كيف تطبيق حتفيظ القرآن ُب معد  علوم القرآن .3

 أهداف البحث  ج ( 

 على مشكلة البحث فأى افو كما يلى: افقو 

ُب معد   تأثَت سيطرة الطبلب على اللغة العربية ُب حتفيظ القرآن الكرًنظتعرفة  .1

 ؟ علوم القرآن

 ؟ظ القرآن الكرًن يفعن  حت ُب معد  علوم القرآن الطلبة احوال ظتعرفة .2

 ؟ ُب معد  علوم القرآن تطبيق حتفيظ القرآنظتعرفة  .3

 أمهية البحث د( 

 للباحث: ليعرف الباحث كيف عبلقة سيطرة اللغة العربية وتأثَتىا ُب حتفيظ 

 القرآن الكرًن.

حتفيظ القرآن مات للم رس لًتقية زتاسة الطبلب ُب علو للم رسة: إعطاء اظت

 بتعليم اللغة الربية.



 

سيطرهتم باللغة العربية سيساع ىم على تركيز ُب حتفيظ القرآن للطلبة: إن 

 الكرًن.

 البحث حدود  ( ه

العبلقة بُت سيطرة اللغة سيبحث الباحث عن أما اضت  اظتوضوعي ُب ىذا البحث فدي : 

 العربية حبفظ القرآن الكرًن 

 Bineh Blangعلوم القرآن ُب قرية  عد مبوأما اضت  اظتكاين ُب ىذا البحث فدي : 

Kemukiman Pagar Air  كربى.بأتشيو ال 

 معاىن ادلصطلحات  ز( 

 ير بو َب ىذه جراه الباحث من اظتوضوع، يفدم ما لبلحًتاز من األخطاء َب 

ن ذلك اظتوضوع، وذلك لبلحتياط ماظتصطلحات يبُت للقارئُت معاىن  اظتق مة أن

ابة تدا الباحث واتباع طريقة كمار ين خطاء َب فدم اجتاىات البحث الىت موإصبلح 

 اظتوضوع. الرسالة حتتاج معاىن اظتصطلحات

 :فدي  حتتاج اىل البيانىتاظتصطلحات ال اتكلمالما أ

 

 



 

 

 العالقة

ما تعلق باإلنسان من مال  عبلقةالعلوقا" و  –يعلق  –لغة من "علق  ةالعبلق

 2.وزوجة وول  يقال "ما بيندما عبلقة" اي يتعلق بو اح مها علي اآلخر 

  سيطرة

، وتسيطر عليدم على وزن سيطرة –يسيطر  –كلمة سيطرة مص ر من "سيطر 

عماعتم أل ارقيبا متسلطاومتعد  ىوكان مسيطرا عليدم ا فعللة"، –يفعلل  –"فعلل 

 3.من السطر حواعتمأو 

 وسيطرة َب قاموس اللغة اإلن ونسية ىي:

“Kemampuan potensial dalam bidang bahasa yang dapat di ukur melalui 

pengetahuan kosa kata, melengkapi kalimat, hubungan kata dan wacana”.4 

 

أي: الكفاءة احملتملة ُب اجملال اللغوية تقّ ر معرفتدا من اظتفردات وتكميل اصتمل وعطف 

 الكلمات والنّص.

 

                                                   
 526(، ص.2002لبنان،  –اظتكتبة الشرقية، )بَتوت ادلنجد يف اللغة واألعالم،  2
 367(. ص. 1994، اصتزء األول، )بَتوت، دار الندضة العربية، جامع الدروس العربية، يٍتيمصطف الغبلشيخ . 3
4 .Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke-Empat, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 

2008) hal. 869 



 

 اللغة العربية

ىي الكلمة الىت يعرب ذها العرب عن أعراضدم. وق  وصلت الينا من  اللغة العربية

الكرًن واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور  طريقة النقل. وحفظدا لنا القرآن

 5العرب ومنظومدم.

اظتراد باللغة العربية ُب ىذه الرسالة ىي مادة ال رس ُب معد  علوم القرآن الىت 

ي رس الطبلب فيدا، مندا قواع  النحو والصرف واظتفردات وغَت ذلك، وفقا من أعراض 

 Pagar Air.مندج معد  علوم القرآن 

 حفظ

مبعٌت منعو من   -حفظا الشيء-حفظا""حفظ حيفظ صلو أكلمة حفظ لغة 

 6و صانو من االبتذل.أالتلف و الضياع 

 

 

 

 

                                                   
 7ص.، ...اصتزء األول، ، جامع الدروس العربية شيخ مصطف الغبلييٍت،. 5

  142، ص....، ادلنجد يف اللغة واألعالم  6



 

 القرآن الكرًن

قراءة وقرآنا". والقرآن مص ر على وزن  –يقرأ  –القرآن لغة مص ر من " قرأ 

"فعبلن" بالضم كالغفران والشكران، تقول: قرأ قراءة وقرآنا مبعٌت واح ، يسمى بو اظتقروء 

 7تسمية للمفعول باظتص ر.

أما معناه ُب اإلصطبلح ىو اللفظ اظتنزل على النيب صلى هللا عليو وسلم، اظتتعب  

وذكر معناه ايضا ُب الكتاب "علوم القرآن" إن القرآن ىو  8بتبلوتو ووصفو الكرًن.

معجزة اإلسبلم اطتال ة الىت ال يزي ىا التق ًن العلمى إالرسوخا ُب اإلعجاز، أنزلو هللا 

على رسولو ػتم  صلى هللا عليو وسلم، ليخرج الناس من الظلمات اىل النور ويد يدم 

 9اىل صراط مستقيم.

ُت اظتذكورين أن القرآن الكرًن ىو اللفظ اظتنزل على ويستنبط الباحث من التعرف

النيب صلى هللا عليو وسلم بواسطة مبلئكة اصتربيل ليخرج الناس من الظلمات اىل النور 

 وىو معجزة اإلسبلم واظتتعب  بتبلوتو.

 

 

                                                   
 20(، ص. 1973)منشورات العصر اضت يث،  ،علوم القرآن. مناع خليل القطان، 7
 10ج ة ان ونسيا دون السنة(. ص. -، )اضترمُت سنقافرةحاشية الصاوى. ازت  بن ػتم  الصاوى، 8
 9..، ص. . ،علوم القرآن. مناع خليل القطان، 9



 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري  

 مهية اللغة العربية يف حتفيظ القرآنأ ( أ

لغة القرآن الكرًن، سدل هللا لنا لتعليمدا، كقولو تعاىل: َوَلَقْ   ىي اللغة العربية

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َدْل ِمْن مُّ َِّكٍر. سدل هللا لنا لقرائة القرآن الكرًن وتعليمو وحتفيظو  10َيسَّ

 وفدمو وعملو، ويسرنا القرآن لتحفيظو بطرق اظتتنوعة مع أن لغة القرآن ىي اللغة العربية.

اللغة العربية ىي لغة ال ين ولغة القرآن الكرًن، اظترأ لن يستطيع أن يفدم الكتاب 

خص جاىل عن شوالسنة فدما صحيحا اال باللغة العربية. ب ون مراعة العربية يسبب 

 11مر ال ين.ا

كما يعرف اصتامع أن اللغة العربية يسمى لغة القرآن الكرًن الب  للمسلمُت 

فسر ابن كثَت عن تلك  12.يًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ نًا َعَربِ أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآاِإنَّ لسيطرهتا. قال تعاىل: 

االية: أنزل هللا القرآن باللغة العربية ألهنا أفصح اللغة ومعناه الواسعة ومناسب لنفس 

اإلنسان، ولذلك القرآن أكرم الكتب الذى أنزلو هللا اىل النيب صلى هللا عليو وسلم بأكرم 
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 ٕٖالقمر: القرآن سورة   
11  Urgensi Bahasa Arab, Ahmadchan.wordprees.com, di akses pada tgl. 20 Juni 2016, am 10.44 wib 
 ٕ سف:. القرآن سورة يو 12



 

لغة يعٌت اللغة العربية بواسطة اصتربيل، وىذا الكتاب ينزل ُب شدر الكرًن يعٌت شدر ال

 13رمضان، حىت القرآن  الكامل من رتيع اؿتاء.

قال عمر بن اطتطاب رضي هللا عنو: "تعلموا العربية فإهنا من دينكم وتعلموا  

 14الفرائض، فإهنا من دينكم".

 تعريف حتفيظ القرآن ( ب

يتكون حتفيظ القرآن على كلمتُت: كلمة "حتفيظ" والكلمة األخر "القرآن". كلمة 

حفظا" الكتاب استظداره، حفظ مبعٌت  -حيفظ  –التحفيظ ىي مص ر من "حفظ 

زتلو على حفظو، واضتفظ مص ره مبعٌت قلة الغفلة وخبلف النسيان واضتافظةاي قوة 

 15الذاكرة.

ُب اعجازه ومنزل اىل النيب صلى هللا عليو وسلم  أما القرآن ىو كبلم هللا ال مثل لو

خاًب النبيُت واظترسلُت بواسطة مآلئكة جربيل عليو السبلم ويب أ بسورة الفاحتة وخيتم 

 16بسورة الناس ويكتب ُب اظتصحف وصل الينا متواترا وعبادة ُب تعليمو.

ن من التعريف السابق ينسب الباحث أن حتفيظ القرآن ىو عملية حفظ القرآ

اظتنزل اىل النيب صلى هللا عليو وسلم ، لكي ال حي ث التغيَت وتزوير فيو. قولو تعاىل: اِنَّا 
                                                   

 598م(، ص. 2008 –ه 1429، )بوغار: ان ونسيا، الطبعة الرابعة، صحيح ابن كثري، صفي الرزتن .شيخ12
 م( ص.حMalang press ،2009الطبعة األوىل)، فقه اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغةأوريل حبر ال ين،  14
 143م. ص. 1976،)بَتوت لبنان: مؤسسة داراظتشرق، الطبعة الثامنة وعشرون. ادلنجد يف اللغة واإلعالملوبس معلوف، 15
16  Muhammad Ali Shabbun, Studi ilmu Al Qur’an, ( Damaskus: maktab Alghazali, 1991), hal. 15 



 

ىذه اآلية مبعٌت أن هللا حفظ القرآن من التغيَته  17ؿَتُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َواِنَّا َلُو ضَتَاِفُظْوَن.

 وتزويره اب ا.

 ج( طرق حتفيظ القرآن

ق متنوعة، ولكن لكل الطريقة يربط عن التكرار حىت إن ُب حتفيظ القرآن عتا طر 

يستطيع أن يعرب اضتافظ ب ون النظر اظتصحف وعملية التحفيظ القرآن حيتاج التوجيو اىل 

 18:كما يلىاظتعلم.  أما الطريقة ُب حتفيظ القرآن  

 الطريقة بالنظر -1

اضتافظ القرآن الكرًن دقيق بالنظر اظتصحف، وىذه الطريقة الب  يقوم  قرئ

ول على شاملة عن اللفظ فعل العلماء القادم ليتم اضتصبالنشيط ُب عملو أو كما 

تو، وينبغى للحافظ أن يعرف معناه بالتعليم اللغة العربية ليسدل ُب ىذه ايوالًتكيب آ

 العملية.

 التحفيظالطريقة با -2

ثل حفظ اظتراد ذهذه الطريقة ىي التحفيظ قليبل فقليل الذى قرأ التكرير بالنظر كم

اآلية القصَتة من القرآن حىت قراءة صحيحة، وبع  ذلك يزداد الشطر أو الكلمات أو 

                                                   
 9سورة اضتجر: القرآن   17

Sa`adullah, 9 Cara Praktis Menghafal al Qur`an, , (Jakarta: Gema Insani, Cetakan I, 2008), hal. 5218. 



 

ر تلك اآلية حىت الناعم وبع ه ينتقل اىل اآلية األخرى، اكر تحىت دتام اآلية ٍب  يةتالبأية 

ية اآلوىل ليكون االمن  ىوكل اإلنتداء عن حتفيظ الآلية التامة الب  أن يكرر مرة أخر 

طتطاء ُب اللفظ والشكل ُب تركيب الكلمة واآلية تركيبا صحيحا حىت ال يوج  ا التسلسل

 تو.ايوالًتكيب آ

 الطريقة التلقى  -3

لى اظتعلم الذى حافظ القرآن وحسن ال ين وعن ه التلقى ىو احملفوظات ع

وتزكية ُب نفسو. وأعراض من ىذه الطريقة ظتعرفة اضتاصل من اضتافظ لتوجيو  ةأخبلق كردي

 بكامل. اظتعلم

 طريقة التكرار -4

  حفظ اضتافظ من واظتقصود من ىذه الطريقة يعٌت تكرار التبلوة القادم الذى ق

وة ُب ػتفظاتو والب  للحافظ أن يكرر بنفسو ب ون اظتعلم لق القرآن، وأعراض التكرار لثقة

ية تكرار اال اليوم حيفظ االية اصت ي  وُب اظتساءح ا صبُب حفظو. على سبيل اظتثال ُب ال

 ق  حفظو.

 

 



 

 طريقة التسميع  -5

غَته فردا  اظتعلم أو ىذه الطريقة ىي شتاعا اآليات ق  حفظ اضتافظ على

نزلة حرفو أو حركتو أو رف اضتافظ من العيوب ُب نفسو عن موغتموعة وبالتسميع سيع

 .يتو، وبالتسميع سيساع  اضتافظ على الًتكيز ُب حتفيظ القرآنتسلسل كلمتو وآ

 

 ادلؤثرة قي حتفيظ القرآند( العوامل 

ال بأس إن قيل أن حفظ القرآن صعب وتعب، وليس ىذا القول للتخاَب. ظتن 

كسبا بالصرب عن يري  الشيء القيم الغاىل عن  هللا والناس فبلب  لو أن يكسب  

حىت  ينجحوا  بو. ديكن بتذكَتة اضتفاظ بكسبدم على حفظ القرآن اظتشكبلت الىت جاء

 تواجو اظتشكبلت ُب حتفيظ القرآن الكرًن. ُب حتفيظو لقوة ُب

 19ل الداخلية.مالعوا . أ

 حب الدنيا ومشغول به -1

ظو ولذلك ذكر هللا الناس كان اظترأ اظتشغول بال نيا اليدتم اىل تعليم القرآن وحف

عتم اظتفلحون وينجحون ُب حياة  الحتب حياة ال نيا. وظتن الذي حيب القرآن ُب حياهتم
                                                   

19 Abdul Aziz Abdur Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafiz Quran Da’iyah, (Bandung: Syaamil qur’an, 
2004), hal.64 

 



 

دين نيا فيجتنب من القرآن. ولكن أن حب ال  أما اضتياة الذييا وحياة اآلخرة، ال ن

 ةُ رَ خِ ياك لعبادت هللا. قال تعاىل: َوَلبْلَ دنا بًتك كل حياة  ال نيا، خذ من اإلسبلم ال يأمرن

 .20ىلوْ ااْلُ  نَ مِ  كَ لَّ  رٌ ي ْ خَ 

ومعناه أن اآلخرة خَت من ال نيا ألن فيدا نعم ما ال عُت رأت وال أذن شتعت 

إن مثل ال نيا واآلخرة كمثل الضرتُت إن أرضيت  21ما ُب ص ر الناس.وال خطر 

إح امها أسخطت األخرى وإهنما كاظتشرق واظتغرب بق ر ما دتيل إيل إح امها أعرضت 

 22عن اآلخر.

 نعمة القرآنبال يشعر  -2

القرأة القرآن، من ألن تطمئن القلوب ب أما القارئ فيقرأ القرآن بصوت مرتفع

القرآن  واثل عثمان ابن عفان وزي  ابن ثابت وُأيب ابن كعب ىم خادتالرسول كم اصحاىب

ُب كل األسبوع يعٌت ُب يوم اصتمعة، وال ديكن للمرء أن يفعل كذلك إال الذين يشعرون 

 بتبلوة القرآن الذين ىم يؤمنون باهلل واليوم اآلخر  هللا الناشطُتبنعمة تبلوة القرآن، بُّت 

حل. كقولو ال صاعمأروف ويندون عن اظتنكر ويسارعون اىل وقيام الليل ويأمرون باظتعر 

 نَ وْ ن ُ مِ ؤْ . ي ُ نَ وْ  ُ جُ سْ يَ  مْ ىُ وَ  لِ يْ لَّ ا ءَ آانَ  هللاِ  ايتِ  نَ وْ لُ ت ْ ي َّ  ةٌ مَ ئِ آقَ  ةٌ مَّ اُ  ابِ تَ كِ الْ  لِ ىْ اَ  نْ تعاىل: ...مِ 
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 Syeikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Tafsir Juz ‘Amma, (Al tibyan: Solo), tanpa tahun, 
hal.438 

22
 28م( ص.  1988 –ه  1409لبنان، -، )دار الكتب العلمية، بَتوتمنهاج العابدينإيب حام  ػتم  بن ػتم  بن ػتم  الغزايل،   



 

. 23...تِ رَ ي ْ  اطتَْ َِب  نَ وْ عُ ارِ سَ يُ وَ   رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  نَ وْ دَ ن ْ ي َ وَ  فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ  نَ وْ رُ مُ أْ يَ وَ  رِ خِ اال مِ وْ ي َ الْ وَ  اهللِ بِ 

 وأما الذين ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر لن يشعروا بنعمة القرآن.

 قلب ادلريضال -3

ى حفظ القرآن الكرًن يعٌت سامل من مريض القلب  القلب السامل ىي اساس عل

ىل الكتاب الكرًن ق  انزل هللا إ كالشرك والتكرب واضتس  و الرياء وغَت ذلك. القرآن ىو

النيب الكرًن بواسطة مبلئكة جربيل. قال عثمان ابن عفان: َلْو َطِدَرِت اْلُقُلْوِب َلَما 

 .24َشِبَعْت ِمَن اْلُقْرآنِ 

فيو االمراض وأما  ة ال يستطيع ي خل اىل القلوبنور القلب واإلديان واعت اي

 الكفر واظتعاصى فيخرج منو بالصعوبة. 

ينبغي أن يطدر القلب من الؤلدناس والذنوب ليصلح لقبول القرآن وحفظو 

 واستمثاره, فوجب علي اضتفاظ أن يكثر اإلستغفار وترك العصيان.

 الكسالن وال صرب -4

إن هللا يذكر الصرب ُب كتابو الكرًن من حيث اربعة وتسعون مرة مع المناط 

 ر ايل الصرب أو حيم  الصابر أو يأمراللغوية اظتختلفة، رمبا يذكر الصرب بأسلوب األوام
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24 Kiat Sukses Menjadi Hafiz Quran Da’iyah,..., hal 69 Abdul Aziz Abdur Rauf, 



 

النيب مبشرا لبلولئك الذين الصابرون أو جيعل الصرب شروطا علي اظتساع ة  

 25والكفاية أو بشرح أن هللا مع الصابرين.

إن ُب حفظ القرآن حيتاج اضتافظ اىل الكسب القوى وإستمرار ُب الصرب ألهنا  

فظ  والنشاط واضتماسة ُب حمن خصائص القرآن، الب  للحافظ عن ه صفة الصرب

 نصر هللا على حفظو.الكرًن واكثر ال عاء لي القرآن 

 يف النية والعمل اإلخالص  -5

اساس من االعمال واضتاصل من العمل وفقا كيف نية عتا، قال  إن اإلخبلص ىو

، وينبغى للحافظ عن ه نية إخبلص ألهنا ي افع قوية لنيل اتالنيب: امنا األعمال بالني

 فظ القرآن.ذكر وع  الرسول هللا بأجر عظيم ضتاُب حفظ القرآن واالنجاح 

يشمل اإلخبلص ُب كل أعمال ػتمودة يب أ باإلستقبال ويؤخر بأحب هللا 

ولذلك من يعمل باإلخبلص فأوآلئك الذين يقبلون هللا عملو وأحب هللا إليو لو كان 

 26عملو قليبل.

 

 

                                                   
25  Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Hijrah Paripurna Menuju Allah dan Rasulnya, Penerjemah: Fadhli 

Bahri, (Penerbit: Pustaka Azzam, 1999), hal. 360 
26  Ja’far Ash Shadiq, Lentera Ilahi 99 Wasiat Imam Ja’far Ash Shadiq, Penerjemah: Rahmani 

Astuti, (penerbit: Mizan Aggota IKAPI, Bandung, 2008). Hal. 61 



 

 27.العوامل اخلارجية - ب

العوامل ال اخلية ختفيف من العوامل اطتارجية وال ليل على ذلك كثَت من 

الغاربُت حيفظون القرآن مع أهنم ال يؤمنون باهلل والكتاب اظتبُت، ما كان للمسلم أن 

حتفيظ القرآن اى فو ضتفظ فقط ولكن كيف يصبح القرآن صبغة لنفسو. إن يغلب 

لب العوامل اطتارجية. سيبُت الباحث عن لو أن  يغاضتافظ من العوامل ال اخليو فيسر 

 العوامل اطتارجية، مندا:

 عدم قدرة على القراءة -1

ينبغى للحافظ أن يستطيع أن يقرأ القرآن جي ا فإن مل يق ر فلو مشكلُت، 

مشكلة عن  القراءة ومشكلة عن  التحفيظ ولكن ليس من الصعب ىذه اظتشكلة بقراءة 

وؽتارسة الكثَتة واإلستماع القارء الذى قرائتو جبي ، جزء من القرآن َب كل يوم باستمرار 

ولذك يساع  اللسان بسدولة على اللفظ آية القرآن ويساع  اضتافظ على الًتكيز عن  

 حتفيظ القرآن.
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 Abdul Aziz Abdur Rauf,...,Kiat Sukses Menjadi Hafiz Quran Da’iyah,..., hal. 84 



 

 مل يكن قادرا على ضبط الوقت -2

أما الذين مل يق روا على ضبط الوقت فكأهنم يشعرون ليس عتم الوقت ولذلك 

وللحافظ الوقت ىو عبادة هللا بقرائة القرآن وحفظو، وينبغي ظتن أراد أن انضباط الوقت، 

حيفظ كتاب هللا أن جيعل لنفسو ق را من الآليات حيفظو كل يوم وحيرص عليو كحرص 

 الطعام والشراب وجيعل الورد اليوميات للحفاظ.

 تشابه اآليات -3

يسبب حتاول تشابو اآليات ق  جعل اظتنزعج للحافظ، ألن كثَت من األحيان 

اآليات، و اآليات كذلك أن تذكر من خبلل اعطاء اظتزي  من اإلىتمام على اآليات الىت 

 ليست ؽتاثلة اآليات وكثر التكرار فيو.

 مثال اآليات اظتماثلة:

 . 28الذين يص ون عن سبيل هللا ويبغوهنا عوجا وىم باالخرة كفرون 

 29خرة ىم كفرون.الذين يص ون عن سبيل هللا ويبغوهنا عوجا وىم باال
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 30اليؤمنون باهلل وىم باالخرة ىم كفرون.

 31الذين اليؤتون الزكاة وىم باالخرة ىم كفرون.

 قليل التكرار -4

اضتافظ يشعر الصعب على تذكر اآليات اضتفظو، وعن  احملفوظات اىل ق  يكون 

وىذا ىي ظتعلم مفاجأة القراءة غَت اظتت اولة مع أن حُت عن  إع اد ق  حفظ الواقع، ا

 اظتشكبلت الصغَتة تسبب قليل الوقت على التكرار.

 عدم ادلعلم -5

ما تأثَت اظتعلم ُب حفظ القرآن سي افع اضتافظ ومنظم على حفظو، واما اضتافظ أ

بع م اظتعلم لوقع َب اطتطاء كثَتا ُب حتفيظو، بع  كل علوى العلم الشخص تعليم بنفسو 

 ة ُب حفظو.سوف تسقط على اطتطاء كثَتا وغابت اضتماس

 ه( الدراسة السابقة

عرض ال راسة السابقة ىي كانت أىم أساسيات البحث الىت استخ مدا الباحث ظتعرفة 

أسلوب ال راسة اجيابية. وىذه ال راسة تساع  البحث على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب 

 الفرق بُت ال راسة اضتالية.
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 ال راستُت السابقتُت فدي:وال راسة السابقة واإلستفادة من خربات 

ػتم ، إنتفاع حفظ القرآن ُب ترقية الطلبة على قواع   رمسواالرسالة  (1

اللغة العربية، رسالة اصتامعة غَت منشورة، كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

وىو الذي ل افع البحث كتابة ىذه  ه.ٖٗٗٔ–م ٕٕٔٓالرانَتى اإلسبلم اضتكومية، 

ن اظتعلوم أن اللغة العربية والقرآن ىناك صلة قوية، ألن هللا ق  أنزل القرآن سالة، مر ال

أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآ نًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن.  انَّ باللغة العربية، كما قال هللا تعاىل ُب كتابو الكرًن: إِ 

لقرآن وال . وماالضتظ الباحث كان طبلب م رسة علوم القرآن حيفظون ا(ٕ: سف)يو 

يعلمون اظتعٌت وال يفدمون إعراب الكلمة ُب اية من القرآن، مع ألهنم يتعلمون ال روس 

اللغة العربية وتعترب ىذه اظتسألة ألن ال توج  طريقة مناسبة والعامل الذى يساع  ترقية 

ق رة لغتدم. وأما أسئلة البحث ىي ىل حيفظ القرآن سًتقى ق رة الطلبة على قواع  

يف فعالية اإلنتفاع حبفظ القرآن ُب ترقي ق رة الطلبة على قواع  اللغة. ومعرفة اللغة وك

 فعالية القواع  ُب قرائتدم ولغتدم من الفصاعة القرآن حىت تساع  الطلبة ُب عملية تعلم.

وأما طريقة البحث الذى حيتاج اليدا الباحث طريقتُت وىو طريقة الباحث  

اظتكتىب واظتي اىن ىي قام الباحث باظتقابلة الشخصية واإلختبارات القرآنية، أما نتائج 

الباحث من ىذه الرسالة أن رغبة الطلبة ُب تعّلم اللغة العربية قوية، لكن قلة فراص الطلبة 

 ة مشكلة عتم.ُب تعّمق اللغة العربي



 

لعبلقة بُت حفظ القرآن الكرًن وسيطرة احملادثة عن  أذوير نزار، االرسالة   (2

، رسالة اصتامعة غَت منشورة، كلية الًتبية قسم الطبلب معد  علوم القرآن آتشية الكربى

واألعراض  ه.1428–م2008تعليم اللغة العربية جبامعة الرانَتى اإلسبلم اضتكومية, 

حث لكتابة ىذه الرسالة ىي معرفة ق رة الطبلب على حفظ اآلية القرآنية الىت دفعدا البا

ومعرفة عبلقة وأثار حفظ اآلية القرآنية ُب احملادثة. أما مندج البحث الذى اعتم ى عليو 

الباحث َب كتابة ىذه الرسالة ىي مندج البحث الوصفى التحليلى. وأما طريقة رتع 

ي انية بتوزيع الئلستفتاء على الطبلب واظتقابلة البيانات واظتعلومات فدي طريقة اظت

الشخصية مع م رس وناظر اظتعد ، والطريقة اظتكتبة بئلطبلق على الكتب واظتقاالت 

 وغَتىا من الكتب اظتتعلقة بالبحث.

وأما نتائج البحث من ىذه الرسالة  فدي أن ق رة طلبة معد  علوم القرآن على 

الطبلب على احملادثة. أن اظتشكلة عن  الطبلب َب حفظ القرآن جي ة ويؤثر سيطرة 

حفظ القرآن من حيث صعبة َب حفظ اضتروف َب أول اآلية وصعبة على سيطرة ؼتارج 

 اضتروف وصعبة َب اىتمام جي .

 

 



 

 قة بالدراسة احلاليةعالقة الدراسات الساب

جيعل ال خيفى على الباحثُت أن ال راسة السابقة تعطى قيمة عملية للبحث مبا 

الباحث دراية مبا لو عبلقة مبوضوع دراستو. وانطبلقا من أمهية ال راسة السابقة مبا توافر 

لومات، فإن الباحث ق  سعى رتع ع د كبَت من ال راسة السابقة حيث عللباحث من اظت

 .إهنا استف ت من تلك ال راسة

والوقف على مواطن القوة والضعف فيدا من خبلل إطبلع البحث على ىذه 

ال راسات اتضاح عتا أن بعض ال راسات عتا عبلقة مباشرة مبوضوع دراستو وبعضدا عتا 

عبلقة جزئية مبا جيعل الباحث الذى يقوم بعرض اصتوانب اإلتفاق واإلختبلف ُب ال راسة 

 السابقة و ال راسة اضتالية، وق  جاء الباحث جوانب االتفاق ٍب جوانب االختبلف.

 أوال: جوانب االتفاق

 ام الباحث َب ال راسة السابقة ىي دراسة الوصفى التحليلى وكذلك ُب استخ .1

 ال راسة اضتالية.

أما مكان اظتباحث ال راسة السابقة  مبعد  علوم القرآن ُب فاغر أير آتشية كربى  .2

 .ب راسة اضتاليةوفقا 

 



 

 جوانب االختالف:

قواع  اللغة على أما ُب ال راسة السابقة أن الباحث يبحث ُب ترقية الطلبة 

 العربية حبفظ القرآن.

 الثاىن: جوانب االتفاق

مندج البحث الذى اعتم  عليو الباحث َب كتابة الرسالتو ىي مندج البحث 

الوصفى التحليلى، وُب ال راسة اضتالية اعتم  عليو الباحث ىي مندج البحث الوصفى 

 التحليلى ايضا.

 ختالف:جوانب اإل

يطلب عن العبلقة بُت حفظ القرآن الكرًن  ُب ال راسة السابقة أن الباحث

وسيطرة احملادثة، أما ُب ال راسة اضتالية يطلب الباحث عن العبلقة سيطرة اللغة العربية 

  حبفظ القرآن.

 

 
 

 

 

 

 



 

 الباب الثالث 

 منهج البحث

 طريقة البحث . أ

 حتليلية مندج وصفي ُب ىذا البحث الباحث إن مندج البحث الذي يستخ م

ىو مندج يرتبط بظاىرة معاصرة بقص  وصفدا وتفسَتىا. والباحث سوف يقوم جبمع 

 .علوم القرآنمعد  البيانات واظتعلومات من 

أما طريقة البحث الذي يستعملدا الباحث ُب تأليف ىذه الرسالة فدي طريقة 

ة حتفيظ البحث الوصفى أي يقوم الباحث باظتبلحظة واظتقابلة ُب تعليم اللغة العربية وطريق

 القرآن مبعد  علوم القرآن.

وأما طريقة ُب تأليف ىذه الرسالة وكتابتدا فاعتم ت الباحث على ما قررتو 

 جامعة الرانَتي ُب الكتاب اظتسمى ب:

“Panduan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi,Tesis, Desertasi) Fakultas Tarbiyah 
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014” 

 

 

 



 

 ةناجملتمع والعي . ب

 Purposive)البحث على الطريقة العم ية  ختيار العينة عتذااعتم  الباحث ُب يو 

Sampling) أن  ختيار باطتربة وىي تعٍتأو اال ،اظتقصودة. ويسمى ىذه الطريقة بالطريقة

 ختيار خربة الباحث ومعرفتو بأن ىذه اظتفردة أو تلك دتثل غتتمع البحث.أساس اال

فالباحث مثبل عن ما خيتار ع دا من الطلبة اليت يعرفدا لتمثل رتيع الطلبة بع  اختياره 

 32ىذا اختيارا عم يا.

اجملتمع ُب ىذه الرسالة ىو رتيع الطلبة ُب اظت رسة العالية مبعد  علوم القرآن  ماأ

% 15طالبا، ألن ع د اجملتمع أكثر من مائة فيأخذ الباحث  165وكان ع دىم يبلغ 

نو, واختار الباحث مندم  العينة طالبة ُب الفصل الثاين من اظت رسة العالية, وع دىم م

. الفصل األول ىم اظتبت ئُت وكان فدمدم قليبل ولذلك ال خيتار الباحث عينة، 56يبلغ 

وىذا بااإلعتماد وأما الفصل الثلث خياف عليدم الباحث ال يركزون ايل امتحان اآلخر. 

 وىرسيمي أريكنتو وىي علي النظرية اليت س

“apabila subyeknya kurang dari seratus, maka lebih baik diambil semuanya, 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah 
subyeknya lebih dari seratus, maka dapat di ambil antara 10%-15% atau 20%-
25%  atau lebih”33 
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 99ص. م(. 2006الطبعة الرابعة. )الريامى: اظتككتبة العبيكان، ، ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل ابن زت  العساف  
33
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Renika Cipta, 2006) 

hal. 134 



 

أي إذا كان موضوعو أقل من مائة فأفضل أن يأخذ كلو حىت يكون البحث حبثا 

أو  %25-%20أو  %15-%10غتتمعيا، وإذا كان ع ده أكثر من مائة فليؤخذ منو 

  أكثر منو.

 أدوات البحث    -ج

 دوات البحث اليت حيتاج اليدا الباحث ُب ىذه الرسالة كما يلي:أأما 

 اظتبلحظة -1

إصطبلحا ىي يرتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشَت إىل من أدواة  اظتبلحظة

البحث جُتمع بواسطتدا اظتعلومات اليت دتكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة البحث 

 34 واختبار فروضو.

 يقوم حيث وىي قوم الباحث مببلحظة مباشرةيعتذه الرسالة  فاستعمل الباحث

 اليتاألشياء  أو باألشخاص مباشرة إتصالو خبلل من معُت سلوك مببلحظة" الباحث

خيتلط الباحث مع الطلبة ب خول فصل دراستدم ٍب متابعة عملية التعليم  35."ي رسدا

والتعلم معدم حىت ديكن الباحث بانتباه إىل األنشطة التعليمية اليت يقوم ذها اظتعلم 

عن  التعلم  ف الثاىنصالو مباشرة بطلبة من الصواألنشطة اليت يضطلع ذها الطلبة خبلل ات

 وبع ه.
                                                   

34
 604،...، ص.  ، ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل ابن زت  العساف  

35
 .406ص.  ، ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل ابن زت  العساف  



 

 الشخصية اظتقابلة -2

إن اظتقابلة أدوات من أدواة البحث وىي ػتادثة موجدة يقوم ذها شخص مع 

شخص آخر أو أشخاص آخرين، ى فدا إستثارة أنواع معينة من اظتعلومات الستغبلعتا 

 36ُب حبث علمي أو لئلستعانة ذها ُب التوجيو والتشخيص والعبلج.

الباحث باظتقابلة م ؽتا سبق فيقو  مزي  من اظتعلومات والبيانات إىلوىناك حاجة 

رتيع عملية التعليم من  عن حيث تفاعل لفظي يتم بُت الباحث واظتعلم وكذلك الطبلب

ظتعرفة أحوال  حتفيظ القرآنفيقابل م رس  حتفيظ القرآن.  الطرق اظتستخ مة عن  تعليم

 أحوال الطبلب. ن رتيعويق م عتم األسئلة ع حتفيظ القرآنعملية 

 االختبار -3

أح  األدوات اليت ديكن أن يستخ مدا الباحث صتمع  "تع  االختبارات 

باختبار  وقام الباحث 37اظتعلومات اليت حيتاجدا إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضو."

 product) ضتظة اظتنتجات التقنية االرتبات االختبارَب التعلم بة الطلبة نتيجظتعرفة 

moment). 
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إذا كنا نري  أن نب و لقوة العبلقة ديكن أن يقوم من خبلل معامل مؤشر الًتابط 

 38وديكن حساب ىذا اظتؤشر من خبلل ضتظة اظتنتجات التقنية االرتبات ورتبة االرتبات.

 (product moment) يستخ م الباحث ُب ىذا البحث بلحظة اظتنتجات التقنية االرتبات

 برمز:

                n ∑XY – (∑x) (∑y) 
r =  
       √ {n ∑X2 – ( ∑x )2} {n ∑Y2 – ( ∑y )2} 

 
                             : معامل االرت r     = البيان

   ∑x :  غتموع القيمةx 
          ∑y  :  غتموع القيمةy 

         ∑XY  : غتموع القيمةx و y 
         ∑X

 xغتموع القيمة اليت اظتربعة  : 2
         ∑Y

 y: غتموع القيمة اليت اظتربعة  2
           n موضوعات كثَتة قيمة :x و y 

 

  اظتبادئ التوجيدية العامة ُب حت ي  العبلقة اظتعايَتأما 

 1اصت ول  

 االرتباط معايَت حت ي  ُب العامة التوجيدية اظتبادئ
                                                   

38  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet ke-5, 2005), hal. 
206  



 

r خصائص عبلقة 
 العبلقةليس فيو  0
 العبلقة الضعيفة 0،5 – 0
 العبلقة اطتفيفة 0،8 – 5، 0

 العبلقة القوية ج ا 1 – 0،8
 العبلقة الكاملة 1

 

بع  اضتصول على قيمة نتائج االختبار ٍب يتم إدخاعتا علي الرمز ليعرف عن 

العبلقة أم ىل فيو السابق،  القيم ُب اصت ولوالنتيجة اليت حيصل برمز مطابقة   النتيجة.

 ال.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها

ولق  وصف الباحث ُب الباب السابق ما يتعلق مبناىج البحث. وُب ىذا الباب 

يعرض الباحث نتائج البحث اليت وج ىا ُب البحث اظتي اين مبعد  علوم القرآن، وأما 

قام  الوصفي وإلجراء ىذا البحثمندج البحث الذي يستخ م الباحث ىي اظتندج 

معتم ا على رسالة عمي  كلية الًتبية جامعة و الباحث باظتبلحظة واظتقابلة واإلختبار. 

 Un.08/FTK1/TL.00/ 523اضتكومية ب ار السبلم بن ا أتشيو رقم  اإلسبلمية الرانَتى

 .عن رتع البيانات فيو 2015/

 حملة عن ميدان البحث - أ

معروف مبعد  علوم القرآن فاغر ائر وىو معد  من معاى  إن داية علوم القرآن  

اظتوجودة بآتشية ل يدا مادة خصوصا ُب حتفيظ القرآن، إضافة على ذلك معد  علوم 

القرآن ل يدا تعليم ُب مرحلة الثناوية ومرحلة العالية وؼتتلط بُت نظام التعليم العام ونظام 

آن، وعبلوة علي ذلك معد  علوم التعليم اظتعد  ىو خصائص من اظتعد  علوم القر 

القرآن ال تركيز ُب حتفيظ القرآن فقط ولكن الطلبة يعطى اليدم التعليم الرشتي لنيل 

 اإلعتماد لتعليم ُب مؤسسة تعلمية ؼتتلفة ُب الببلد أو ُب خارج الببلد.



 

بسبب ن رة من الناس الذين أن يق روا علي حفظ القرآن ُب آتشية مع أن آتشية 

اضتفاظ وفقا لتطبيق الشريعة اإلسبلمية ُب آتشية واإلستعادة انتصار آتشية   حيتاج ايل

م ُب حتت حكومة سلطان اسكن ر مودا ألهنا واح  ؽتلوك من ستش  16كمثل ُب قرن 

ؽتلكة اإلسبلمية ُب العامل الذي ل يدا اضتفاظ الكثَتة ولذلك يبٌت مؤسسة التعلمية 

 LPTQتعليم حتفيظ القرآن" حتت إشراف م ويسمى "1991حتفيظ القرآن ُب السنة 

بن ا آتشية الذي ب أت رئيس فَتوفيسور دكتور حاج  geuceuػتافظة آتشية اظتوقع ب 

 ابرىيم حسن وىو حافظ آتشية حينئذ.

كما تطور العصر مؤسسة تعلمية حتفيظ القرآن تغيَت مب رسة علوم القرآن ُب 

مرحلة الثناوية ومرحلة العالية ل عم م، وحينئذ يقوم التعليم الرشتي ُب  1991السنة 

وجود م رسة علوم القرآن أنشأ مؤسسة ويسمى مؤسسة م رسة علوم القرآن ُب 

 39م. 1991السنة
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  معهد علوم القرآناحوال ادلعلمني وادلعلمات  - ب

 اظتعلمات ألهنا واظتعلم و  اظت ير لكل مؤسسة التعلمية واظت رسة واظتعد  حيتاج اىل

مبعد  علوم و رتلة اظتموظف يضا مبعد  علوم القرآن. ال ديكن للًتبية إال ذها، كذلك أ

 9.40ع دىم  القرآن

 2 اصت ول
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 اصتامعية م ير ال اية درس. ه. سأليف ستس .7

 TU D3 ػتم  اقبال .8
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 اصتامعية TU ريان أ ىاد .9

 

معلم، مندم خيرج  29علوم القرآن فع د كلدم  اظتعلمُت واظتعلمات ُب معد أما  

شخصا  وشخص واح   11شخصا ومندم خيرج من جامعية  17من اظت رسة العالية 

 18شخصا والنساء يبلغ ع دىن  11مندم اظتاجستَت. أما الرجل يبلغ ع دىم 

 شخصا.

 10الرجل يبلغ ع دىم شخصا،  26إن اظتعلم حتفيظ القرآن يبلغ ع دىم 

شخصا  16شخصا، مندم خيرج من اظت رسة العالية  16شخصا والنساء يبلغ ع دىن 

شخصا  وشخص واح  مندم اظتاجستَت. أما اظتعلم اللغة  9ومندم خيرج من جامعية 

العربية بق ر شخص واح  وىو الرجل وخيرج من اظت رسة العالية واظتعلم اللغة اإلؾتلزية 

 نساء وخترجان من كلية اللغة اإلؾتلزية. شخصُت ومها ال

 

 

 

 

 



 

 

 3 اصت ول
 اظتعلم واظتعلمات مبعد  علوم القرآن احوال

 ألستاذع د ا ستاذأ رقم

 26 أستاذ التحفيظ القرآن .1

 2 أستاذ اللغة اإلؾتلزية .2

 1 أستاذ اللغة العربية .3

 29 اجملموع

 

 3.1 اصت ول
 اظتعلم واظتعلمات مبعد  علوم القرآن احوال

 ع د  متخرج رقم
 17 اظت رسة العالية .1
 11 كلية الًتبية .2
 1 ال راسات العليا .3

 29 اجملموع
 



 

  يسكنون ُب اظتنزل. وكانت اظتعلم واظتعلمات يسكنون ُب ال اخلّية وأما ظتتزوج 

وبعضدم دفع الطعام وىي ستس مائة ألف  بأنفسدم الطعام ىيوبنسبة األكل بعضدم 

 ُب شدر. 

 معهد علوم القرآناحوال الطلبة    -ج

كما ذكر ُب اجملتمع كانت رتلة كل الطلبة ُب مرحلة العالية مبعد  علوم القرآن 

طالبتا. الفصل األول  82طالبا ورتلة الطالبة  83طالبا، أما رتلة الطالب  165يعٌت 

طالبا  23فتُت للطالب، يكون الطبلب ُب غرفة أول ع دىم ينقسم إىل أربعة غرفة، غر 

طالبا وغرفة  34طالبا، وأما رتلة الطالب ُب الفصل األول فع دىم  11وغرفة الثاىن 

طالبتا،  11طالبتا وغرفة الثاىن  24اآلخر للطالبة تكون الطبلبة ُب غرفة أول ع دىن 

ذن يكون رتلة الطبلب ُب الفصل طالبتا. إ 35ورتلة الطالبة ُب الفصل األول فع دىن 

 طالبا. 69األول 

الفصل الثاىن ينقسم إىل أربعة غرفة ايضا، غرفتُت للطالب، يكون الطبلب ُب 

طالبا، وأما رتلة الطالب ُب الفصل الثاىن  14طالبا وغرفة الثاىن  14غرفة أول ع دىم 

طالبتا  20ع دىن طالبا وغرفة اآلخر للطالبة تكون الطبلبة ُب غرفة أول  24فع دىم 



 

طالبتا.  فيكون رتلة  28طالبتا، ورتلة الطالبة ُب الفصل الثاىن فع دىن  8وغرفة الثاىن 

 طالبا. 56كل الطبلب ُب الفصل الثاىن 

أما الفصل الثالث ينقسم إىل غرفتُت، غرفة للطالب واآلخر للطالبة، يكون 

للطالبة تكون الطبلبة ُب طالبا، وغرفة اآلخر  21الطبلب ُب الفصل الثالث ع دىم 

 40طالبتا فيكون رتلة كل الطبلب ُب الفصل الثالث  19الفصل الثالث ع دىن 

 طالبا.

 4 اصت ول

 الصف وع د الطبلب 

 ع د فرقة الصف رقم
1. 

 االوىل األول
 الثانية

23 
2 11 
3. 

 وىلاال الثاين
 الثانية

14 
4. 14 
 21 وىلاال الثالث .5

 83 رتلة الطبلب
 

 



 

 4.1 اصت ول

 الصف وع د الطالبة  

 ع د فرقة فصل رقم
1. 

 االوىل األول
 الثانية

24 
2 11 
3. 

 وىلاال الثاين
 الثانية

8 
4. 20 
 19 وىلاال الثالث .5

 82 رتلة الطالبة
 

و كانت الطلبة ُب معد  علوم القرآن مندم واصل من اظت رسة دار العلوم ومعد  

ُب الطابق علوم القرآن وغَت ذلك من اظتعاى  ُب أتشية. والطلبة معد  علوم القرآن نزل 

شخصا ألن غرفتو أوسع من  12ثاىن ُب الطابق الو  شخصا ألن غرفتو صغَتة 6 األول

 41.الطابق األول

معد  علوم القرآن فدي الصبلة اصتماعة لكل طلبة أما األعمال اليومية من الطلبة 

معد  علوم القرآن ُب كل الوقت والقاء  احملفوظات بع  صبلة الصبح حىت الساعة 

السابعة وي خلون ُب اظت رسة من الساعة الثامنة حىت الساعة الثانية والربع وُب اظتساء أن 
                                                   

41
 .2016أغسطس  3الوثائق ُب معد  علوم القرآن، ُب التاريخ   



 

العصر حىت الساعة السادسة وُب ليلة ىم يقرئون القرآن حىت  يلقى ػتفوظاهتم بع  صبلة

الساعة التاسعة. يكون الطلبة ُب معد  علوم القرآن يستعملدم لغة اضتر ليتكلمون 

كان يوم العطلة مبعد  علوم القرآن متابعة للحكومة وجيوز للطلبة أن يرجعوا اىل   42بيندم.

  بيوهتم مرة واح ة ُب أول الشدر.

 معهد علوم القرآنطرق حتفيظ القرآن ادلطبقة يف     -د

 قام الباحث باظتبلحظة  معد  علوم القرآنطرق حتفيظ القرآن اظتطبقة ُب ظتعرفة 

 . حتفيظ القرآن عن  عملية ت ريس نظر الباحثيأن بُب اظتي ان  واظتقابلةاظتباشرة 

الغائبة من اظترض دخل اظتعلم الفصل باتسليم على الطبلب ٍب يسأل أحوال الطبلب 

أوغَت مها وال يقوم اظتعلم بكشف الغياب ألن ىذا أمر رئيس الفصل. أما ظت ة عتذار وا

التحفيظ حيفظون الطلبة بنفسدم ويكررون بنفسدم. إمنا اظتعلم قيادهتم وينصح إذا كانوا 

 تواجو األخطاء والصعوبة.

معد  معد  علوم القرآن من أساس مندج  طرق حتفيظ القرآن اظتطبقة ُبكانت ال

 43ينقسم اىل قسمُت: علوم القرآن
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 الطريقة اضتلقة  -1

اضتلقة ىي ينقسم الطلبة اىل فرق متنوعة وُب الفرقة حتت إشرف  الطريقةأما 

 حىت اظتغرب من ليلاُب  اضتفظ(الذاكرة ) من إع اد الطبلب بع األستاذ أو األستاذة 

أن يلقى احملفوظاهتم اىل األستاذ أو األستاذة بع  صبلة . ٍب وجب على الطبلب  التاسعة

 الصبح حىت الساعة السبعة وفقا لفرقتدم.

 الطريقة التكرار  -2

عبلوة من الطبلب أن يلقى احملفوظة اصت ي ة  اىل األستاذ أو األستاذة وجب 

وجب على األستاذ أو عليدم أن حيفظوا ػتفوظاهتم لكي ال تنسى بالطريقة التكرار. 

األستاذة أن يسمعوا اىل الطبلب احملفوظة اصت ي ة بع  صبلة العصر حىت الساعة 

 السادسة ُب اظتساء.

 

 

 

 

 

 



 

 حتليل البيانات -ه

اعتم  الباحث ُب حتليل البيانات ُب ىذه الرسالة ىي طريقة الكمية. حصل علي 

تعليم اللغة العربية وحفظ  ىذه البيانات عن طريقة تق ًن االختبار للطلبة من حول

 القرآن. 

 5اصت ول 

 نتيجة الطبلب ُب إختبار تعليم اللغة العربية وحفظ القرآن

 نتيجة تعليم اللغة العربية رقم
(x) 

 نتيجة حفظ القرآن
(y) 

1 9 9 
2 9 8 
3 8 8 
4 7 6 
5 6 7 
6 7 6 
7 8 7 
8 9 7 
9 8 8 
10 7 6 

11 6 7 
12 6 9 



 

13 7 6 
14 9 8 
15 9 7 
16 8 7 
17 8 6 
18 8 8 
19 7 8 
20 7 7 
21 6 7 
22 8 6 
23 7 6 
24 8 8 
25 9 9 
26 9 7 
27 8 7 
28 9 6 
29 8 8 
30 8 8 
31 6 7 
32 7 9 
33 6 8 
34 6 7 
35 7 6 



 

36 8 7 
37 8 9 
38 9 8 
39 9 7 
40 7 6 
41 8 7 
42 9 7 
43 9 8 
44 7 9 
45 8 6 
46 7 6 
47 7 8 
48 8 7 
49 9 9 
50 6 8 
51 9 8 
52 9 8 
53 8 7 
54 7 6 
55 7 9 
56 8 8 

 

 Product Momentوظتعرفة اصت ول من ىذه النتائج يستخ م الباحث برمز 



 

 

 

 

 

 6اصت ول 

 Product Momentبرمز  نتيجة الطبلب ُب إختبار تعليم اللغة العربية وحفظ القرآن

 رقم
نتيجة تعليم 

 العربية اللغة
(x) 

نتيجة حفظ 
 القرآن
(y) 

XY X2 Y2 

1 9 9 81 81 81 
2 9 8 72 81 64 
3 8 8 64 64 64 
4 7 6 42 49 36 
5 6 7 42 36 49 
6 7 6 42 49 36 
7 8 7 56 64 49 
8 9 7 63 81 49 
9 8 8 64 64 64 
10 7 6 42 49 36 

11 6 7 42 36 49 
12 6 9 54 36 81 



 

13 7 6 42 49 36 
14 9 8 72 81 64 
15 9 7 63 81 49 
16 8 7 56 64 49 
17 8 6 48 64 36 
18 8 8 64 64 64 
19 7 8 56 49 64 
20 7 7 56 49 49 
21 6 7 42 36 49 
22 8 6 48 64 36 
23 7 6 42 49 36 
24 8 8 64 64 64 
25 9 9 81 81 81 
26 9 7 63 81 49 
27 8 7 56 64 49 
28 9 6 54 81 36 
29 8 8 64 64 64 
30 8 8 64 64 64 
31 6 7 42 36 49 
32 7 9 63 49 81 
33 6 8 48 36 64 
34 6 7 42 36 49 
35 7 6 42 49 36 



 

36 8 7 56 64 49 
37 8 9 72 64 81 
38 9 8 72 81 64 
39 9 7 63 81 49 
40 7 6 42 49 36 
41 8 7 56 64 49 
42 9 7 63 81 49 
43 9 8 72 81 64 
44 7 9 63 49 81 
45 8 6 48 64 36 
46 7 6 42 49 36 
47 7 8 56 49 64 
48 8 7 56 64 49 
49 9 9 81 81 81 
50 6 8 48 36 64 
51 9 8 72 81 64 
52 9 8 72 81 64 
53 8 7 56 64 49 
54 7 6 42 49 36 
55 7 9 63 49 81 
56 8 8 64 64 64 
 432 412 3236 3402 3086 

 



 

 السابق ق  حصل الباحث القيمة كما يلي: من اصت ول

 X∑ : 432 نتيجة

 Y∑ : 412 نتيجة

 XY∑ : 3236 نتيجة

X2 نتيجة
∑ : 3086 

 

                    56 .3236 – (432( )412) 
r  =  

        {56 .3402 – (432)2{ }56 .3086 – (412)2}√ 
 
 

                       181261 – 177984 
r  =  

        {190512 - 186624{ }172816 - 169744}√ 

 

 

                 3277 
r  =  

         {3888{ }3072}√ 

 

 

 

 



 

             3277 
r  =  

       11943936√ 

 

 
          3277 

r  =  

         3456 
              

r  = 0,94 

 يعٌت 1 – 0،8، يوج  تلك النتائج بُت 0،94النتائج ىي  إذا ق  حصل الباحث

أن العبلقة تعليم اللغة العربية حبفظ القرآن الكرًن قوية ج ا، إذا نرجع ايل ج ول 

 التوجدية العامة ُب حت ي  معايَت االرتباط.
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 الفصل اخلامس
 خامتة 

 نتائج البحث - أ

 الباحث بعض اطتبلصة فيماسابقة فيق م اعتمادا على البحث ُب األبواب ال

 يلي:

يكون الطلبة ُب معد  علوم القرآن يستعملوا لغة اضتر ليتكلمون بيندم.  -1

 جي ا. على اللغة العربية ُب معد  علوم القرآن سيطرهتم ولكن 

سيطرة  اللغة العربية حبفيظ القرآن الكرًن ُب معد  علوم القرآن أما تأثَت  -2

 قوية ج ا.

معد  علوم القرآن طريقُت مها  اظتطبقة ُب طرق حتفيظ القرآنوكانت  -3

 طريقة اضتلقة وطريقة التكرار.

 

 قرتحاتادل - ب



 

 حات اليت كانتاالباحث أن يق م االقًت ب كتابة ىذه الرسالة حيسن  اختتامقبل   

 :تق ديدا، وىي كما يليلضرورية  يرى

 

 والطلبة يستعمل اللغة العربية لغة يوميا ُب التكلم. اظتعلم ينبغى صتميع -1

 النظر طريقةينبغى للمعلم أن يزداد طرق حتفيظ القرآن مبعد  علوم القرآن ب -2

 .تسميعوال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ادلراجع
 ادلراجع العربية - أ

، دار الكتب العلمية، منهاج العابدين يب حام  ػتم  بن ػتم  بن ػتم  الغزايل،ا

 .م 1988 –ه  1409لبنان، -بَتوت

، اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغةفقه أوريل حبر ال ين، 

 .م 2009الطبعة األوىل ، 

ج ة ان ونسيا دون -، اضترمُت سنقافرةحاشية الصاوىازت  بن ػتم  الصاوى، 

 .السنة

 .م 2002لبنان،  –، اظتكتبة الشرقية، بَتوت ادلنجد يف اللغة واألعالم

 .م 1973منشورات العصر اضت يث،  ،علوم القرآنمناع خليل القطان، 

الطبعة  الثانية , ل ايل البحث يف العلوم السلوكيةادلدخصاحل بن زت  العساف, 

 م.2000ه/ 1421 مكررة عن الؤلويل،

بَتوت، دار  اصتزء األول،، جامع الدروس العربيةشيخ مصطف الغبلييٍت، 

 .1994الندضة العربية 

 



 

 ادلراجع االندونسية - ب
Abdul Aziz Abdur Rauf, Kiat Sukses Menjadi Hafiz Quran Da’iyah   

Syaamil qur’an, cet ke IV 2004.  

Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Hijrah Paripurna Menuju Allah dan 

Rasulnya, Penerjemah: Fadhli Bahri,  Pustaka Azzam, 1999. 

Ja’far Ash Shadiq, Lentera Ilahi 99 Wasiat Imam Ja’far Ash Shadiq, 

Penerjemah: Rahmani Astuti , Penerbit: Mizan Aggota IKAPI, Bandung, 2008. 

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, cet ke-5, 2005. 

Sa`adullah, 9 Cara Praktis Menghafal al Qur`an, Jakarta: Gema Insani, 

Cetakan I 2008. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

Renika Cipta, Jakarta, 2006 .  
Syeikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Tafsir Juz ‘Amma, Al 

tibyan, Solo tanpa tahun. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LEMBARAN OBSERVASI SISWA 

 

Nama Sekolah   : MADRASAH ‘ULUMUL QUR’AN 

Nama Pengamat/Observer : MUHAMMAD RIDWAN 

 

Keterangan nilai: 

   1 : Tidak Baik  3: Baik  

 2: Kurang Baik  4: Sangat Baik  

 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

1. Siswa membaca doa sebelum belajar. 

2. Guru menanyakan keadaan siswa. 

3. Guru menanyakan perkembangan hafalan siswa yang di 

hafal sebelumnya 

4. Guru memberi materi hafalan kepada siswa 

5. Siswa menyetor hafalan. 

6. Guru menyimak hafalan siswa 

7. Guru memberi arahan kepada siswa yang menemui 

kesulitan dalam tahfiz qur’an 

8. Siswa mendengarkan arahan yang di sampaika guru 

    

 

                Banda Aceh, .........................2016 

                  Pengamat/Observer 

 

 

           ................................. 

 

 

 

 



 

WAWANCARA 

 

 معد  علوم القرآنمة االسئلة ُب الشخصية مع م ّرس قائ
1. Bagaimana asal-usul sekolah ini didirikan 

2. Tahun berapa sekolah ini didirikan 

3. Bagaimana perkembangan hapalan al-qur’an santri terhadap penguasaan 

bahasa arab 

4. Sarana apa saja yang mendukung santri dalam menghapal al-qur’an 

5. Apa metode yang guru lakukan dalam mengajarkan bahasa arab dan 

menghapal al-qur’an 

6. Apa saja upaya guru dalam meningkatkan kemampuan santri terhadap bahasa 

arab dan menghapal al-qur’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلختبار أسئلة
  

 

Nama  :  

Kelas :  

A. Barisilah ayat-ayat berikut dengan baik dan benar 

 
إن ىذا اال  اولو نزلنا عليك كتابا ُب قرطاس فلمسوه بأي يدم لقال الذين كفرو  .1

 (7:  االنعام) سحر مبُت.

ذلكم هللا ربكم ال الو اال ىو خالق كل شيء فاعب وه وىو على كل شيء  .2

 (102:  االنعام) .كيلو 

:  البقرةعليم. ) واسعوهلل اظتشرق واظتغرب فاينما تولوا فثم وجو هللا إن هللا  .3

115) 

 (53:  البقرة) لعلكم هتت ون. والفرقان الكتاب إذ اتينا موسىو  .4

 (46ُب اظتد  وكدبل ومن الصاضتُت. )ال عمران :  الناسويكلم  .5

 

 

 



 

 
B. Tentukanlah i’rab pada ayat al qur’an yang bergaris dinbawah ini 

 

 .اْلِببَلدِ اَل يَ ُغرَّنََّك تَ َقلُُّب الَِّذْيَن َكَفُرْوا َِب  .1

 .يَ ْرِجُعْونَ ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَ ُدْم اَل  .2

ْنَساُن  .3 ًفايُرِْيُ  هللاُ اَْن خُيَفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق ااْلِ  .َضِعي ْ

نْ َيا َواآلِخَرِة وََكاَن هللاُ شتَِ  .4 نْ َيا َفِعْنَ  هللِا ثَ َواُب ال ُّ ًعاَمْن َكاَن يُرِْيُ  ثَ َواَب ال ُّ رً  ي ْ  ا.َبِصي ْ

بُ ْوا ِبايِتَنا اُوآلِئَك  .5  .اصتَِْحْيمِ  َاْصَحابُ َوالَِّذْيَن َكَفُرْوا وََكذَّ
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